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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549
Identifikace žádosti (HASH): 3HISZP
Verze: 0001

Projekt

Číslo a název výzvy: 02_16_010 Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit 
pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP

Název projektu – česky: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů
Název projektu – EN: Development of creativity in the science education

Anotace projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a 
rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Cíle bude 
dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v 
oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou předávány právě vzájemným síťováním škol, 
které v současné době v českém prostředí absentuje. V rámci projektu vznikne síť 42 českých 
základních škol.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2019
Doba trvání (v měsících): 36

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle článku 61: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
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Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Veřejná podpora:
Režim financování: Ex-ante

Fázovaný projekt: Ne
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování 
školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, 
které umožňuje zpětné
Číslo a název opatření:  
Číslo a název tematického cíle: TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního 
učení
Číslo a název specifického cíle: 02.3.68.5 Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy 
včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Procento: 100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté: 12,00
Méně rozvinuté: 88,00
Posloupnost synergické vazby:

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů řeší problém nezájmu dětí a žáků o 
studium přírodovědných předmětů a přírodních věd obecně.
Zkoumání zájmu žáků o výuku přírodovědných předmětů je častým objektem šetření mnoha studií na 
různých úrovních školských systémů, studií s různou metodikou získávání a zpracování dat, studií 
zkoumajících různé vzorky respondentů atd. Výsledky, které tyto výzkumy přinášejí, však většinou 
nemají svůj patřičný dopad v inovacích přírodovědných učebních obsahů. Tradice je hlavním motivem 
tvorby učebnic a dalších kurikulárních dokumentů přírodovědné oblasti, zejména co se týká rozsahu a 
struktury učiva, inovace pronikají spíše do vztahů témat ke každodennímu životu, méně již k 
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metodologickým aspektům nebo k získávání komunikačních a sociálních kompetencí. Paradoxně tak 
zaznamenáváme (Česká republika) v mezinárodních srovnávacích studiích, např. PISA nebo TIMSS, 
poměrně dobré (průměrné až mírně nadprůměrné ve srovnání se zeměmi EU) výsledky ve 
vědomostech žáků z přírodovědných předmětů, ale v analýze jejich oblíbenosti je situace stále velmi 
špatná. V poslední době byla v České republice uskutečněna další poměrně rozsáhlá šetření věnující 
se zájmu žáků o výuku přírodovědných předmětů. Z analýzy výsledků plyne výrazně špatné postavení 
fyziky a chemie v žebříčku oblíbenosti vyučovaných předmětů, pouze biologie a environmentalistika 
se těšila průměrnému zájmu. 
Další klíčovou skutečností, kterou výzkumné studie naznačují, je existence věku, během kterého 
zájem žáků (nejen) o přírodovědné předmět a přírodní vědy značně poklesne.Touto hranicí se jeví věk 
14 let. Ukazuje se, že zájem zkoumat svět okolo nás je v 10 letech veliký a bez genderové 
diferenciace. Poté je možné ho ještě do 14 let formovat, získat studenty v pozdějším věku je už 
výrazně těžší, proto je klíčové působit v tomto směru na žáky již na základních školách. 

Jaké jsou příčiny problému?
Výzkumy ukazují, že příčina problému, resp. důvod nezájmu žáků a studentů, je způsobena především 
nedostatečnou vnímanou relevancí, nedostatečnou motivací žáků a studentů, obsahem a hodnotícím 
systémem. Dále se ukazuje, že pozitivní postoj studentů k přírodověd. předmětů negativně koreluje s 
vyspělostí dané země a s dobrými průměrnými výkony v přírodověd. testech. Interpretace těchto dat 
může naznačovat, že nezájem žáků o přírodověd. předměty má příčinu v kultur. odlišném prostředí. 
Stávající instruktivistický přístup k výuce ve školách je charakterizován stále setrvávajícím 
dominantním postavením pedagogických pracovníků, receptivní pasivitou žáků. Vědecké poznatky 
jsou získávány ve formě, která téměř vylučuje jejich pozdější aplikaci a využití. Žáci neumějí své 
znalosti použít v konkrétních situacích, protože nedovedou rozpoznat jejich vztah ke skutečnosti. 
Nedokáží své abstraktní poznatky přenést do reálné situace a zapojit svoji kreativitu. Cílem pedagoga 
musí být vytvářet obsahově bohaté, komunikativní prostředí, které osloví subjektivní oblast 
zkušeností a současně obsahuje nové "hádanky", které zvou ke kreativní sebeorientaci. Umění 
pedagoga spočívá v tom, že předvídá řetězec návazností mezi původní konstrukcí skutečnosti u žáka a 
vědec. poznatky, které žák pojímá jako stav očekávaného rozporu a řeší a překonává je cestou 
pokusů a omylů. Doménou přírodověd. výuky by tak mělo být pozorování, měření, srovnávání, 
zkoumání, experimentování, předvídání, dokazování, diskuse, interpretace, modelování ad.  
Vnímání dětí a studentů je jiné než vnímání dospělých a proto se často setkáváme s mylnými 
představami, které se v chápání dětí a studentů objevují. Mnohé z nich přetrvávají do dospělosti a 
ovlivňují postoje nejednoho z nás. Právě zde je patrná důležitost vzdělávání a tedy i školy samotné. 
Nejen škola by se měla podílet na odstranění těchto mylných představ a nabídnout žákům a 
studentům komplexnější informace o pojmech a vztazích mezi nimi a životem člověka.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ, podnícení a rozvoj jejich 
kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Tato podpora bude probíhat 
formou síťování, což je způsob, který může zajistit její přetrvání i do doby po skončení projektu. V 
rámci projektu bude vytvořeno v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory (CKP), která vzniknou v 
každém ze 14 krajů České republiky (včetně hl. města Prahy). Do projektu bude v prvním roce 
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zapojeno 14 základních škol na pozicích CKP, které jsou v regionu experty v oblasti přírodovědných 
předmětů a věd. Ve druhém a třetím roce realizace projektu bude do projektu zapojeno dalších 14 
škol, resp. 28 škol, na pozicích CKP.
Kolegiální podporou bude zajištěna spolupráce mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, 
kteří budou společně hledat vhodné výukové postupy, které budou mít dopad na učení každého 
dítěte i žáka, a jejich spolupráce jim přinese vzájemně užitečné podněty. Cílem kolegiální podpory 
jednotlivých škol bude osobnostní a profesní rozvoj cílové skupiny se zaměřením na pedagogické 
pracovníky. V rámci projektu se pedagog. i nepedagog. pracovníci naučí jak své zkušenosti a 
dovednosti mohou předávat jiným kolegům a jejich prostřednictvím jednotlivým žákům. Působením 
CKP bude docházet k rozvoji cílové skupiny, která se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj 
pedagogických i nepedagogických pracovníků se bude odehrávat na odborných školeních interních 
lektorů, workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a 
dětskými výkony. Hlavním cílem kolegiální podpory bude získat, procvičit a zdokonalit činnosti 
účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol. 
Sekundárně by měl projekt dopomoci k podnícení profesní orientace jednotlivých žáků právě směrem 
k přírodním vědám.  

Cíle projektu nejsou v rozporu s cíli definovanými výzvou nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OP 
VVV. 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
V posledních letech je zaznamenáván trend poklesu zájmu o studium přírodovědných předmětů a 
přírodních věd. V rámci projektu je očekáváno zvýšení zájmu o přírodovědné předměty ze strany 
studentů, a to prostřednictvím pedagogických a nepedagogických pracovníků. Důvody, proč se 
zaměřit na rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků, je jejich odpovědnost za plný rozvoj 
jedinců (žáků), za jejich přípravu pro základní sociální role, za utváření stránek osobnosti a za jejich 
rozvoj z hlediska výchovných složek. Z hlediska společnosti je tato role nenahraditelná a definuje další 
směřování všech jedinců. Projekt bude realizován na ZŠ, které představují nejlepší pole, kde je možné 
participovat na odstranění existujícího problému. Tento projekt povede pedagogické i nepedagogické 
pracovníky, kteří se věnují oblasti přírodovědných předmětů, k hledání nových efektivnějších a pro 
žáky přitažlivějších vzdělávacích metod a přístupů k výuce (zejména formou experimentu). Projekt a 
zacílení na moderní výukové postupy zatraktivní výuku, zvýší motivaci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků a žáků k učení, aktivně zapojí žáky do výuky, rozvine kreativitu žáků a 
povede k synergickému efektu. Zvýšení zájmu o studium přírodovědných předmětů na úrovni 
základních škol poté povede ke zvýšení zájmu na úrovni sekundárního a terciárního vzdělávání. 

Udržitelnost projektu není v rámci aktuální výzvy vyžadována. Nicméně celý projekt je připravována s 
vizí dlouhodobé udržitelnosti v maximálním možném rozsahu.
 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
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V rámci projektu budou realizovány dvě aktivity (KA), a to:
1. Řízení projektu
2. Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodovědných předmětů

ad1) Řízení projektu
Tato KA je povinná pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV.
Cílem KA je nastavit postupy řízení tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. 
Ze strany žadatele je dopředu kvalitně nastaven systém řízení, který umožní v čas identifikovat 
případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. Chod projektu bude zabezpečovat 
realizační tým, který se bude skládat z admin. a odbor. týmu. Konkrétně se bude jednat o 
projektového manažera, finančního manažer, administrátora projektu, vedoucího CKP/pedagog. 
pracovníka, pedagog. pracovníka 1, pedagog. pracovníka 2, metodika projektu, odborného garanta 
klíčové aktivity, interního lektora, supervizora projektu. 
Podrobný popis KA je uveden v textu a příloze žádosti. 

ad2) Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodovědných předmětů
Cílem KA bude vznik 42 CKP, která budou mít za úkol rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírod. 
předmětů, a to zapojením žáků do výuky pomocí experimentu. Prostřednictvím působení center 
bude docházet k rozvoji CS, především pedagogických pracovníků, kteří se naučí reflektovat svoji 
výuku. Profesní rozvoj CS se bude odehrávat na workshopech, konferencích a bezprostředně ve 
třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony. 
Podrobný popis KA je uveden v textu a přílohách žádosti.

Aktivity projektu a jejich realizace není v rozporu s aktivitami definovanými výzvou nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. 
Aktivity projektu jsou pro žadatele i příjemce jedinečné, podpořením projektu nedojde k financování 
totožných výstupů, na které již byla podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP VVV nebo OP VK. 
Klíčové aktivity budou probíhat dle stanoveného harmonogramu, který je přílohou žádosti. 
Harmonogram byl nastaven na základě uvážené analýzy s dostatečnou časovou rezervou. 

Popis realizačního týmu projektu:
Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu jsou plně zajištěny v odpovídající kvalitě, a to 
osobami, které mají dostatečné kvalifikační předpoklady. Ze strany žadatele byl dostatečně dopředu 
nastaven systém řízení, který umožní v čas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na 
realizaci projektu. Všichni členové realizačního týmu se podíleli na přípravě žádosti projektu a mají 
bohaté zkušenosti s projektovým řízením, jak dokládá příloha žádosti č. 6. 
V rámci projektu budou v rámci realizačního týmu (RT) obsazeny administrativní i odborné pozice. 
Administrativní tým projektu tvoří projektový manažer, finanční manažer a administrátor projektu. 
Nejvýše postaveným členem týmu odpovídajícím za realizaci projektu bude právě projektový 
manažer, který bude dosazen ze strany žadatele Institutu pro regionální spolupráci o.p.s. V rámci 
odborného týmu budou na straně žadatele projektu působit metodik projektu, odborný garant 
klíčové aktivity, supervizor projektu a interní lektoři biologie a environmentalistiky, fyziky a chemie. 
Dále budou obsazeny pozice v jednotlivých centrech kolegiální podpory, které budou primárně 
obsazovány pedagogickými pracovníky partnerských škol. Součástí odborného týmu jednotlivých 
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center kolegiální podpory budou vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník, 
pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, a  to odborníci přírodovědných předmětů biologie 
a environmentalistiky, chemie či fyziky. Odborní pracovníci projektu mají a budou mít dostatečné 
odborné kvality vzhledem k tématu projektu. 

 Detailní popis jednotlivých pracovních pozicí z administrativního i odborného týmu (včetně popisu 
náplně pracovní pozice či druhu pracovního poměru) je přílohou této žádosti, a to včetně životopisů 
jeho vybraných členů.  

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Publicita projektu bude probíhat průběžně. 
Na všech dokumentech a materiálech projektu budou prezentovány informace o projektu. Materiály 
budou obsahovat povinné minimum publicity. Z hlediska obecných zásad bude publicita prováděna v 
souladu s obecnými pravidly a příslušnými nařízeními Evropské komise. 

Informace o realizaci projektu bude uveřejněna na webových stránkách žadatele a všech 42 partnerů. 
Kromě informací o projektu, jeho cílech, aktivitách zde budou prvky povinné publicity .

Šíření výstupu projektu bude zajištěno povinným minimem publicity OP VVV.
Zodpovědnost za tuto činnost a zajištění označení všech materiálů bude v kompetenci projektového 
manažera a administrátora projektu. 

V čem je navržené řešení inovativní?
Inovativnost projektu spočívá ve dvou oblastech. Za prvé, inovativnost projektu je založena na 
rozvoji, zatím mnohdy chybějících, kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků v 
oblasti přírodovědných předmětů a způsobu jejich provázání s běžnou výukou. Přírodovědné 
předměty jsou dosud na mnoha školách vzdělávány klasickou formou, založenou na frontální výuce v 
klasických učebnách. Tyto formy výuky však pro žáky často nejsou dostatečně zajímavé a motivující a 
především nezohledňují obrovský potenciál pro nestandardní formy výuky, které přírodovědné 
předměty mají a skrývají. Za druhé, inovativnost projektu tkví ve využití kolegiální podpory škol jako 
nástroje ke zvýšení zájmu o výuku přírodovědných předmětů a probuzení kreativity dětí a žáků. 
Komplexnost práce s cílovou skupinou spočívá v logickém řetězení aktivit a vzniku synergického 
efektu.

Jaká existují rizika projektu?
V přípravné fázi projektu byla identifikována rizika, která by mohla mít vliv na úspěšnou realizaci 
projektu. Následující přehled obsahuje pouze vybrané z nich. Detailní analýza řízení rizik je součástí 
přílohy žádosti. Během realizace projektu bude i nadále probíhat systematické mapování 
potencionálních rizikových procesů, identifikace rizik a jejich příčin, klasifikace jejich závažnosti a 
návrh účinných preventivních a nápravných opatření. 

1.Nedostatky v projektové žádosti
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- orientace členů RT v problematice přípravy žádosti o dotaci
- možnost konzultace s externím poradcem na danou problematiku
- účast na semináři pro žadatele/příjemce
- průběžné konzultace s příslušnými pracovníky poskytovatele dotace

2. Nevhodný výběr osob do realizačního týmu
- dlouhodobá příprava projektu (komunikace se členy RT)
- souhlas všech osob RT na účasti v projektu (smysluplnost a přínos projektu,finanční motivace)
- dlouhodobá příprava projektu v širokém okruhu kvalifikovaných lidí (zapojení zainteresovaných 
osob již do přípravy projektu)
- důsledné vytipovávání vhodných osob do RT (analýza předchozí spolupráce;komplexní vstupní 
pohovory)

3. Nedodržení harmonogramu projektu
- důkladné plánování harmonogramu ve vazbě na aktivity (vč. drobných časových rezerv)

4. Nucené navýšení rozpočtu projektu
- nepravděpodobnost výrazného navýšení cen
- seznámení členů RT s předpokládanou výší mezd
- nastavení drobných finančních rezerv u jednotlivých položek v rozpočtu

5. Nedostatečná motivace a nedostatečný zájem ze strany CS 
- CS deklaruje zájem o aktivity projektu (viz příloha žádosti)

6. Neplánované vnější vlivy
- operativní řešení, zkušený realizační tým (zejména projektový manažer)

7. Nutnost realizace výběrových řízení - klíčové riziko projektu
- příprava VŘ v předstihu a ve spolupráci s externími odborníky
- zkušenost žadatele se zadáváním veřejných zakázek
- zadávací podmínky budou stanoveny tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně, a v souladu 
s právním řádem ČR

Klíčová slova:
centrum kolegiální podpory, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, přírodovědné předměty, rozvoj 
kreativity, děti a žáci, experiment

Cílové skupiny
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Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Popis cílové skupiny:
 Pedagogičtí pracovníci, především pedagogičtí pracovníci přírodovědných předmětů na ZŠ, jsou 
klíčovou CS projektu. 
Pedagogický pracovník, dle § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, koná 
přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-
psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a 
vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je 
zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo 
ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo 
není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou 
pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb. Přímou pedagogickou činnost vykonává: učitel, 
pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, 
psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko-
psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.
Prostřednictvím projektu a působením CKP bude docházet k rozvoji jednotlivých pedagogických 
pracovníků, kteří se naučí reflektovat svoji výuku. Jejich profesní rozvoj se bude odehrávat na 
workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými 
výkony, v rámci konzultací a dalších aktivit pořádaných centrem. Hlavním cílem setkávání odborného 
týmu s CS bude osobní setkávání za účelem předávání zkušeností ve vybraném tématu. Osobní 
setkávání bude převažovat. Cílem kolegiální podpory bude získat, procvičit a zdokonalit činnosti 
účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol. 
CS bude tedy zapojena do KA 2 projektu. 
Podrobné informace o CS projektu jsou uvedeny v příloze žádosti Analýza potřeb CS, Zkušenost s CS 
ze strany žadatele a partnerů projektu a v dalších přílohách žádosti. 

Cílová skupina:
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Popis cílové skupiny:
V rámci projektu budou podporovány aktivity, které se snaží eliminovat celospolečenský jev nezájmu 
o přírodovědné předměty, vyskytující se ve skupinách dětí a žáků. Projekt se proto skrze tuto cílovou 
skupinu zaměřuje především na aktivity zájmového a neformálního vzdělávání, neboť toto je 
považováno za jednu z nejdůležitějších oblastí, prostřednictvím níž se mohou formovat jednotlivé 
prvky osobnostního a sociálního rozvoje dětí a žáků. 
Pro potřeby projektu se pracovníkem rozumí zaměstnanec takovéto organizace, který má v 
pracovněprávních vztazích vymezena práva a povinnosti (smlouva, součástí smlouvy je i sjednaná 
mzda či plat). Dobrovolníkem se pro potřeby projektu rozumí osoba poskytující zejména pomoc 
nezaměstnaným, sociálně slabým, zdravotně postiženým, příslušníkům národnostních menšin, 
imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím 
domácímu násilí, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny a jejich vzdělávání ve volném čase ad. 
Tak jako v případě cílové skupiny pedagogických pracovníků bude prostřednictvím projektu a 
působení CKP docházet k rozvoji jednotlivých pracovníků a dobrovolníků, kteří se naučí reflektovat 
nejen svoji výuku. Jejich profesní rozvoj se bude odehrávat na workshopech, konferencích a 
bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony, v rámci konzultací a 
dalších aktivit pořádaných centrem. Hlavním cílem setkávání odborného týmu s CS bude osobní 
setkávání za účelem předávání zkušeností ve vybraném tématu. Osobní setkávání bude převažovat. 
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Cílem kolegiální podpory bude získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit 
zatraktivnění přírodovědných předmětů pro děti a žáky. 
Cílová skupina bude tedy zapojena do klíčové aktivity 2 projektu.
Podrobné informace o CS projektu jsou uvedeny v příloze žádosti Analýza potřeb cílové skupiny, 
Zkušenost s cílovou skupinou ze strany žadatele a partnerů projektu a dalších přílohách žádosti. 

Subjekty projektu

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Název subjektu: Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 26657341
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 11. 2. 2014 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Adresy subjektu
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název okresu: Brno-město
Název ORP: Brno
Městská část: Brno-střed
Obec: Brno
Část obce: Brno-město
Ulice: Starobrněnská
PSČ: 602 00
Číslo orientační: 20
Číslo popisné/evidenční: 690
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Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.irs.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Ing. 
Jméno: Petr
Příjmení: Hladký
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420603735182
Email: hladky@irs-eu.com
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem: Mgr. 
Jméno: Adéla 
Příjmení: Pešková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420733712460
Email: peskova@rpa.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 47011319
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IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 16. 9. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mělník
Název ORP: Mělník
Městská část:
Obec: Mělník
Část obce: Mělník
Ulice: Tyršova
PSČ: 276 01
Číslo orientační: 26
Číslo popisné/evidenční: 93
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsjungsady.cz
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Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Miroslava 
Příjmení: Bělochová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 737739045
Email: belochovam@zsjungsady.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: PaedDr.
Jméno: Dalibor
Příjmení: Ullrych
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 605269003
Email: ullrychd@zsjungsady.cz 
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 
19/1381
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 65993225
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
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Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 10
Obec: Praha
Část obce: Vršovice
Ulice: U Roháčových kasáren
PSČ: 100 00
Číslo orientační: 19
Číslo popisné/evidenční: 1381
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zsrohacovky.cz/
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Tereza 
Příjmení: Krytinářová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 606875088
Email: t.opatrilova@zsrohacovky,.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jindra
Příjmení: Pohořelá
Titul za jménem:
Telefon: 272089222
Mobil: 728356490
Email: reditel@zsrohacovky.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 49438000
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
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DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 2. 12. 2009 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název okresu: Znojmo
Název ORP: Moravský Krumlov
Městská část:
Obec: Miroslav
Část obce: Miroslav
Ulice: Třináctky
PSČ: 671 72
Číslo orientační: 19
Číslo popisné/evidenční: 135
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsmiroslav.cz

Osoby subjektu
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Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Máca
Titul za jménem:
Telefon: 515333123
Mobil: 605584809
Email: zs.miroslav@zn.orgman.cz , maca.jaroslav@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Školská, Karviná, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 48004545
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Moravskoslezský kraj
Název okresu: Karviná
Název ORP: Karviná
Městská část:
Obec: Karviná
Část obce: Ráj
Ulice: Školská
PSČ: 734 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/evidenční: 432
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsskolska.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Iva
Příjmení: Hefnerová
Titul za jménem:
Telefon: 596317777
Mobil: 737286546
Email: iva.hefnerova@zsskolska.eu
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 
Písek, Tylova 2391
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70890889
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 13. 10. 2001 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
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zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihočeský kraj
Název okresu: Písek
Název ORP: Písek
Městská část:
Obec: Písek
Část obce: Budějovické Předměstí
Ulice: Tylova
PSČ: 397 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 2391
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zstylova.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Pavel
Příjmení: Koc
Titul za jménem:
Telefon: 382214233
Mobil: 606158231
Email: pavel.koc@zstylova.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE
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Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: 1. Základní škola Holešov
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70879389
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Zlínský kraj
Název okresu: Kroměříž
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Název ORP: Holešov
Městská část:
Obec: Holešov
Část obce: Holešov
Ulice: Smetanovy sady
PSČ: 769 01
Číslo orientační: 8
Číslo popisné/evidenční: 630
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.1zsholesov.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jarmila
Příjmení: Růžičková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 736148506
Email: Jarmila.Ruzickova@1zsholesov.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70881707
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
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Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Olomoucký kraj
Název okresu: Prostějov
Název ORP: Prostějov
Městská část:
Obec: Olšany u Prostějova
Část obce: Hablov
Ulice:
PSČ: 798 14
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 3
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsolsany.cz
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Eva
Příjmení: Pluskalová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 582380347
Email: reditelka@zsolsany.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ne
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem:
Jméno: Vladimír
Příjmení: Vlk
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 777641526
Email: v.vlk@zsolsany.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Krouna
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70986304
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
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Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 30. 12. 2009 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Pardubický kraj
Název okresu: Chrudim
Název ORP: Hlinsko
Městská část:
Obec: Krouna
Část obce: Krouna
Ulice:
PSČ: 539 43
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 303
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zskrouna.cz

Osoby subjektu
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Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Josef
Příjmení: Kyncl
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 469341115
Email: zskrouna@xaz.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Častolovice
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70188874
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 18. 2. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
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Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Královéhradecký kraj
Název okresu: Rychnov nad Kněžnou
Název ORP: Kostelec nad Orlicí
Městská část:
Obec: Častolovice
Část obce: Častolovice
Ulice: Komenského
PSČ: 517 50
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 209
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zs-castolovice.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr. Bv.
Jméno: Alena
Příjmení: Bačíková
Titul za jménem:
Telefon: 494323004
Mobil: 494323004
Email: škola@zs-castolovice.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Desná, okres 
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70982597
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 13. 8. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
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pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Tanvald
Městská část:
Obec: Desná
Část obce: Desná II
Ulice: Krkonošská
PSČ: 468 61
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 613
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsdesna.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Stanislav
Příjmení: Jirouš
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 736753750
Email: stanislavjirous@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE
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Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu:  Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky 
a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 46070753
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Ústecký kraj
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Název okresu: Teplice
Název ORP: Teplice
Městská část:
Obec: Teplice
Část obce: Řetenice
Ulice: Buzulucká
PSČ: 415 03
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 392
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.buzulka.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Zlatuše
Příjmení: Baborová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 607677095
Email: baborova@buzulka.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ne
Titul před jménem:
Jméno: Milena
Příjmení: Hodková
Titul za jménem:
Telefon: 417530497
Mobil: 417530497
Email: reditelka@buzulka.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora
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Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 69979359
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 27. 5. 2004 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Karlovarský kraj
Název okresu: Karlovy Vary
Název ORP: Karlovy Vary
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Městská část:
Obec: Karlovy Vary
Část obce: Rybáře
Ulice: Krušnohorská
PSČ: 360 10
Číslo orientační: 11
Číslo popisné/evidenční: 735
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsruzovyvrch.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Miroslav
Příjmení: Peer
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 353437114
Email: peer@zsruzovyvrch.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70837813
IČ zahraniční:
Rodné číslo:



33

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Plzeňský kraj
Název okresu: Plzeň-město
Název ORP: Plzeň
Městská část: Plzeň 4
Obec: Plzeň
Část obce: Doubravka
Ulice: Na Dlouhých
PSČ: 312 00
Číslo orientační: 49
Číslo popisné/evidenční: 1129
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.22zsplzen.cz
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Božena
Příjmení: Světlíková
Titul za jménem:
Telefon: 378028732
Mobil: 602854254
Email: svetlikovabo@zs22.plzen-edu.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, 
Wolkerova 2941
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70910987
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 9. 2001 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
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Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Havlíčkův Brod
Název ORP: Havlíčkův Brod
Městská část:
Obec: Havlíčkův Brod
Část obce: Havlíčkův Brod
Ulice: Wolkerova
PSČ: 580 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 2941
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zswolkerova.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Miloš
Příjmení: Fikar
Titul za jménem:
Telefon: 569431346
Mobil: 569431346
Email: milos.fikar@zswolkerova.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
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Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Hana
Příjmení: Hyksová
Titul za jménem:
Telefon: 569431357
Mobil: 569431357
Email: hana.hyksova@zswolkerova.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola ,Vlašim, Vorlina 1500, okres 
Benešov,příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70130426
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 26. 2. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Benešov
Název ORP: Vlašim
Městská část:
Obec: Vlašim
Část obce: Vlašim
Ulice: U Vorliny
PSČ: 258 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 1500
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsvorlina.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Petr
Příjmení: Jíša
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 731171193
Email: jisa.petr@zsvorlina.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem:
Jméno: Jitka
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Příjmení: Matějovská
Titul za jménem:
Telefon: 317843136
Mobil: 317843136
Email: matejovska.jitka@zsvorlina.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 62930991
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
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Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to v posledním roce realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 7
Obec: Praha
Část obce: Holešovice
Ulice: Tusarova
PSČ: 170 00
Číslo orientační: 21
Číslo popisné/evidenční: 790
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.skolatusarova.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Monika
Příjmení: Nezbedová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 603338256
Email: reditelka.tusarova@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu
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Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 75010895
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 



41

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Karlovarský kraj
Název okresu: Cheb
Název ORP: Aš
Městská část:
Obec: Hazlov
Část obce: Hazlov
Ulice:
PSČ: 351 32
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 119
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zshazlov.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Hana
Příjmení: Martínková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 733184777
Email: martinkova@zshazlov.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE
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Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, 
Přátelství 160, okres Most
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 00832502
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Ústecký kraj
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Název okresu: Most
Název ORP: Litvínov
Městská část:
Obec: Litvínov
Část obce: Janov
Ulice: Přátelství
PSČ: 435 42
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 160
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zsjanov.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: PhDr.
Jméno: Miroslava
Příjmení: Holubová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 603484002
Email: reditel@zsjanov.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Kladruby, okres Tachov, příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 60611634
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IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 1. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Plzeňský kraj
Název okresu: Tachov
Název ORP: Stříbro
Městská část:
Obec: Kladruby
Část obce: Kladruby
Ulice: Husova
PSČ: 349 61
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 297
Kód druhu čísla domovního: 1
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WWW:

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr
Jméno: Iveta
Příjmení: Černá
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 733677037
Email: reditelka.zs@kladruby.cz 
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Petr
Příjmení: Kindelmann
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 734401741
Email: petrkindelmann@seznam.cz 
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70876096
IČ zahraniční:
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Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 16. 5. 2001 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Pelhřimov
Název ORP: Pelhřimov
Městská část:
Obec: Pelhřimov
Část obce: Pelhřimov
Ulice: Osvobození
PSČ: 393 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 1881
Kód druhu čísla domovního: 1
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WWW: http://www.zsospe.cz/uvod

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr
Jméno: Vladimíra
Příjmení: Madronová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 728949562
Email: info@zsospe.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 47074361
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
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Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Příbram
Název ORP: Příbram
Městská část:
Obec: Příbram
Část obce: Příbram II
Ulice: Jiráskovy sady
PSČ: 261 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 273
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsjs.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Dagmar
Příjmení: Moravcová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 778717354
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Email: moravcova@zsis.cz 
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Miloš 
Příjmení: Přibyl
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 607259454
Email: pribyl@zsjs.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 
1700
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 63830825
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 1. 1996 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
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Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 20
Obec: Praha
Část obce: Horní Počernice
Ulice: Ratibořická
PSČ: 193 00
Číslo orientační: 28
Číslo popisné/evidenční: 1700
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zs-hp.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Eva
Příjmení: Holá
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 605736447
Email: eva.hola@zs-hp.cz 
Hlavní kontaktní osoba: Ano
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Statutární zástupce:
Titul před jménem: PhDr.Ing.
Jméno: Hana
Příjmení: Kindlová
Titul za jménem:
Telefon: 281927650
Mobil: 281927650
Email: reditelka@zs-hp.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ne
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Brno,Kotlářská 
4,příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 44993978
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 14. 2. 2002 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
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Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název okresu: Brno-město
Název ORP: Brno
Městská část: Brno-střed
Obec: Brno
Část obce: Veveří
Ulice: Kotlářská
PSČ: 602 00
Číslo orientační: 4
Číslo popisné/evidenční: 655
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.kotlarska.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Radka
Příjmení: Machátová
Titul za jménem:
Telefon: 549121094
Mobil: 549121094
Email: radka.machatova@kotlarska.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Mgr. Bc.



53

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Jméno: Libor
Příjmení: Zřídkaveselý
Titul za jménem:
Telefon: 549121093
Mobil: 549121093
Email: libor.zridkavesely@kotlarska.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 60045965
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:



54

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Moravskoslezský kraj
Název okresu: Frýdek-Místek
Název ORP: Frýdek-Místek
Městská část:
Obec: Frýdek-Místek
Část obce: Frýdek
Ulice: tř. T. G. Masaryka
PSČ: 738 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 454
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.1zsfm.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr. 
Jméno: Zbyněk 
Příjmení: Šostý
Titul za jménem:
Telefon: 558627951
Mobil: 603918988
Email: zbynek.sosty@1zsfm.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano



55

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 
3, České Budějovice
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 00666131
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 23. 8. 2001 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
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zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihočeský kraj
Název okresu: České Budějovice
Název ORP: České Budějovice
Městská část:
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 2
Ulice: Bezdrevská
PSČ: 370 11
Číslo orientační: 3
Číslo popisné/evidenční: 1036
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsvltava.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Vladimír
Příjmení: Marek
Titul za jménem:
Telefon: 385702138
Mobil: 385702138
Email: marek@zsvltava.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Pravoslav 
Příjmení: Němeček
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 603907896
Email: nemecek@zsvltava.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70989958
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 19. 3. 2004 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
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jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Zlínský kraj
Název okresu: Uherské Hradiště
Název ORP: Uherské Hradiště
Městská část:
Obec: Kunovice
Část obce: Kunovice
Ulice: U Pálenice
PSČ: 686 04
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 1620
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zskunup.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Růžena
Příjmení: Hlůšková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 737486428
Email: hluskova@zskunup.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Marek
Příjmení: Tvrdoň
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608770982
Email: tvrdon@zskunup.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu
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Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 60339381
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
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kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Olomoucký kraj
Název okresu: Šumperk
Název ORP: Šumperk
Městská část:
Obec: Šumperk
Část obce: Šumperk
Ulice: Vrchlického
PSČ: 787 01
Číslo orientační: 22
Číslo popisné/evidenční: 1846
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.5zs.spk.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Petr
Příjmení: Málek
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608841323
Email: malek@5zs.spk.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora
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Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, 
Mánesova 1526, příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 49864611
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Česká Lípa
Název ORP: Česká Lípa
Městská část:
Obec: Česká Lípa
Část obce: Česká Lípa
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Ulice: Mánesova
PSČ: 470 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 1526
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zstyrsceskalipa.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Antonín
Příjmení: Lačný
Titul za jménem:
Telefon: 487829221
Mobil: 602572680
Email: lacny.antonin@zstyrsceskalipa.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 , příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 72743735
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
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DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 8. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Ústecký kraj
Název okresu: Děčín
Název ORP: Děčín
Městská část:
Obec: Děčín
Část obce: Děčín II-Nové Město
Ulice: Kamenická
PSČ: 405 02
Číslo orientační: 50
Číslo popisné/evidenční: 1145
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zskamenicka.cz/

Osoby subjektu
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Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Skála
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 775859790
Email: skala@zskamenicka.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 69978883
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 30. 7. 2008 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Karlovarský kraj
Název okresu: Sokolov
Název ORP: Sokolov
Městská část:
Obec: Kynšperk nad Ohří
Část obce: Kynšperk nad Ohří
Ulice: Jana A. Komenského
PSČ: 357 51
Číslo orientační: 7
Číslo popisné/evidenční: 540
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zs-kynsperk.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno: Lenka
Příjmení: Hrušková Bursová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 352683135
Email: bursova@zs-kynsperk.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 69972141
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 19. 8. 2004 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
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zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Plzeňský kraj
Název okresu: Plzeň-město
Název ORP: Plzeň
Městská část: Plzeň 2-Slovany
Obec: Plzeň
Část obce: Koterov
Ulice: Chválenická
PSČ: 326 00
Číslo orientační: 17
Číslo popisné/evidenční: 360
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zs25plzen.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Eliška
Příjmení: Syřínková
Titul za jménem:
Telefon: 378028472
Mobil: 727893243
Email: SyrinkovaEl@zs25.plzen-edu.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE
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Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 75018365
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 1. 2003 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Pardubický kraj
Název okresu: Ústí nad Orlicí
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Název ORP: Ústí nad Orlicí
Městská část:
Obec: Ústí nad Orlicí
Část obce: Ústí nad Orlicí
Ulice: Komenského
PSČ: 562 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 11
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.uokome.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr. Bc.
Jméno: Radek
Příjmení: Škarka
Titul za jménem:
Telefon: 465520427
Mobil: 465520427
Email: radek.skarka@uokome.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres 
Hradec Králové
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 62690957
IČ zahraniční:
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Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 7. 2014 0:00:00
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Královéhradecký kraj
Název okresu: Hradec Králové
Název ORP: Nový Bydžov
Městská část:
Obec: Nový Bydžov
Část obce: Nový Bydžov
Ulice: Karla IV.
PSČ: 504 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 209
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.karlovka.cz
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Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Ladislav
Příjmení: Vlachý
Titul za jménem:
Telefon: 495490330
Mobil: 495490330
Email: vlachy@karlovka.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 45669716
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
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Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název okresu: Znojmo
Název ORP: Znojmo
Městská část:
Obec: Znojmo
Část obce: Znojmo
Ulice: Pražská
PSČ: 669 02
Číslo orientační: 98
Číslo popisné/evidenční: 2808
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zsprazska.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Michaela
Příjmení: Skopalová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 776022419
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Email: michaela.skopalova@zsprazska.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: PaedDr.
Jméno: Pavel
Příjmení: Trulík
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 734795401
Email: trulik.pavel@zsprazska.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Český Těšín 
Kontešinec, příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 72545917
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 1. 1. 2012 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
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Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou. 
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory a vzájemného učení škol, a to 
po celou dobu realizace projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných 
předmětů, kteří jsou skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti 
proběhlo jednání mezi zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní 
a profesní rozvoj pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či 
podnícení a rozvoj jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou 
skupinou projektu, a to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté 
zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které 
jsou uvedeny v příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice 
vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický 
pracovník 2, kteří budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto 
pracovních pozicí je uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Moravskoslezský kraj
Název okresu: Karviná
Název ORP: Český Těšín
Městská část:
Obec: Český Těšín
Část obce: Český Těšín
Ulice: Masarykovy sady
PSČ: 737 01
Číslo orientační: 21
Číslo popisné/evidenční: 104
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsmasarykovysady.net

Osoby subjektu
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Petr
Příjmení: Chalupa
Titul za jménem:
Telefon: 558712341
Mobil: 602124310
Email: petr.chalupa@zskontesinec.net
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Hlavní kontaktní osoba: Ne
Statutární zástupce: Ano
Titul před jménem: Bc.
Jméno:  Marcel 
Příjmení: Žebrok
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 777895589
Email: m.zebrok@gmail.com
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná 
společnost
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 65018711
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 24. 5. 1999 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
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Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Jihočeský kraj
Název okresu: Tábor
Název ORP: Tábor
Městská část:
Obec: Tábor
Část obce: Tábor
Ulice: Školní nám.
PSČ: 390 01
Číslo orientační: 15
Číslo popisné/evidenční: 199
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Zdeněk
Příjmení: Trska
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 603459111
Email: trska@skolabolzano.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, 
okres Vsetín, příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 00851761
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 
DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
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projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Zlínský kraj
Název okresu: Vsetín
Název ORP: Valašské Meziříčí
Městská část:
Obec: Valašské Meziříčí
Část obce: Valašské Meziříčí
Ulice: Šafaříkova
PSČ: 757 01
Číslo orientační: 9
Číslo popisné/evidenční: 726
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zssafarikova.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Milan
Příjmení: Hendrych
Titul za jménem:
Telefon: 571611168
Mobil: 739454346
Email: skola@zssafarikova.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období
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CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková 
organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 49558609
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 20. 9. 2006 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.
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Adresy subjektu
Název kraje: Olomoucký kraj
Název okresu: Přerov
Název ORP: Hranice
Městská část:
Obec: Hranice
Část obce: Hranice I-Město
Ulice: Tř. 1. máje
PSČ: 753 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 357
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://zsmaje.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Ivan 
Příjmení: Straka
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 778425540
Email: ivan.straka@zsmaje.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
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Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 46496921
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 8. 1. 2014 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Pardubický kraj
Název okresu: Pardubice
Název ORP: Pardubice
Městská část: Pardubice V
Obec: Pardubice
Část obce: Zelené Předměstí
Ulice: Josefa Ressla
PSČ: 530 02
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 2258
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Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zsjres.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: PaedDr.
Jméno: Světlana
Příjmení: Divecká
Titul za jménem:
Telefon: 466303971
Mobil: 466303371
Email: info@zsres.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo 
náměstí 352,okres Náchod
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70926662
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
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Datum vzniku: 3. 4. 2002 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Královéhradecký kraj
Název okresu: Náchod
Název ORP: Jaroměř
Městská část:
Obec: Jaroměř
Část obce: Pražské Předměstí
Ulice: Husovo náměstí
PSČ: 551 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 352
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://www.zsbn.cz/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Josef 
Příjmení: Hovorka
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Titul za jménem:
Telefon: 491812630
Mobil: 491812630
Email: zsbn@zsbn.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
příspěvková organizace
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 65642376
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 30. 11. 2004 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
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Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to po celou dobu realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec I-Staré Město
Ulice: 5. května
PSČ: 460 01
Číslo orientační: 49
Číslo popisné/evidenční: 64
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: http://zs5kveten.darkhelm.eu/

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Iveta 
Příjmení: Rejnartová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 603877523
Email: rejnartova@zs5kveten.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Název subjektu: Základní škola Okříšky
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 48526096
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Škola je výzvou identifikována jako oprávněný partner, konkrétně se jedná o subjekt vymezený 
výzvou jako školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení 
zapsaného ve školském rejstříku), současně splňuje podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP VVV. Tato škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. 
Podmínky zapojení partnera jsou v souladu s výzvou.
Škola bude v rámci projektu působit jako centrum kolegiální podpory, a to od druhého roku realizace 
projektu. Škola disponuje odbornými pracovníky v oblasti přírodovědných předmětů, kteří jsou 
skutečnými špičkami v daném oboru ve svém regionu. Před přípravou žádosti proběhlo jednání mezi 
zástupcem školy a žadatelem projektu, jejichž společným cílem je osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů a zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol či podnícení a rozvoj 
jejich kreativity. Partnerem je škola, která disponuje zkušeností s prací s cílovou skupinou projektu, a 
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to ve všech oblastech zaměření projektu (viz příloha žádosti). Škola má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů spolufinancovaných z EU, které realizovala v posledních letech, a které jsou uvedeny v 
příloze č. 6 žádosti. V odborném realizačním týmu projektu bude zřízena pozice vedoucí centra 
kolegiální podpory/pedagogický pracovník, pedagogický pracovník 1, pedagogický pracovník 2, kteří 
budou obsazování zástupci pracovníků školy. Popis náplně činnosti těchto pracovních pozicí je 
uveden v příloze č. 12 této žádosti.

Adresy subjektu
Název kraje: Kraj Vysočina
Název okresu: Třebíč
Název ORP: Třebíč
Městská část:
Obec: Okříšky
Část obce: Okříšky
Ulice: J. A. Komenského
PSČ: 675 21
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 87
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.zsokrisky.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Jůza
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 731490725
Email: jaroslav.juza@zsokrisky.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce:
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Ludmila
Příjmení: Langová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 605204072
Email: zsokrisky@zsokrisky.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu
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Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora

Umístění

Dopad projektu: CHKO/NP

CZ010 Hlavní město Praha
 

CZ020 Středočeský kraj  
CZ031 Jihočeský kraj  
CZ032 Plzeňský kraj  
CZ041 Karlovarský kraj  
CZ042 Ústecký kraj  
CZ051 Liberecký kraj  
CZ052 Královéhradecký kraj  
CZ053 Pardubický kraj  
CZ063 Kraj Vysočina  
CZ064 Jihomoravský kraj  
CZ071 Olomoucký kraj  
CZ072 Zlínský kraj  
CZ080 Moravskoslezský kraj  

Místo realizace projektu: CHKO/NP

CZ010 Hlavní město Praha
 

CZ020 Středočeský kraj  
CZ031 Jihočeský kraj  
CZ032 Plzeňský kraj  
CZ041 Karlovarský kraj  
CZ042 Ústecký kraj  
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CZ051 Liberecký kraj  
CZ052 Královéhradecký kraj  
CZ053 Pardubický kraj  
CZ063 Kraj Vysočina  
CZ064 Jihomoravský kraj  
CZ071 Olomoucký kraj  
CZ072 Zlínský kraj  
CZ080 Moravskoslezský kraj  

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: KA 1 - Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Tato KA bude probíhat po celou dobu realizace projektu, a to v období od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Cílem KA Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné 
řízení a kontrolu realizace projektu.

Ze strany žadatele je dopředu kvalitně nastaven systém řízení, který umožní v čas identifikovat 
případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. Realizace projektu bude v obecné 
rovině zahrnovat realizaci projektového plánu a práci s členy týmu a cílovou skupinou, dále kontrolu 
dosahování dílčích výsledků s cílem ujistit se o správném postupu projektových aktivit, řešení 
nenadálých problémů, ad.

Řízením projektu, tedy projektovým managementem, bude pověřena skupina pracovníků, která bude 
schopna svými činnostmi pokrývat všechny úrovně řízení projektu a zajišťovat veškeré činnosti 
související s administrací projektu. Chod projektu bude zabezpečovat realizační tým, který se bude 
skládat z administrativního a odborného týmu.

V rámci administrativního týmu se bude jednat o následující pracovní pozice:
- projektový manažer
- finanční manažer
- administrátor projektu

V rámci odborného týmu se budou obsazeny pracovní pozice:
- vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník
- pedagogický pracovní 1
- pedagogický pracovník 2
- metodik projektu
- odborný garant klíčové aktivity
- supervizor projektu
- interní lektor

RT se bude scházet pravidelně každý měsíc po dobu realizace projektu, a to vždy první pracovní den v 
měsíci. Z porady realizačního týmu projektu bude vyhotovován Záznam z porady realizačního týmu. V 
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rámci porady realizačního týmu bude navíc probíhat oddělená porada odborného a administrativního 
týmu projektu.

Podrobný popis jednotlivých pracovních pozicí je uveden v příloze této žádosti, a to včetně 
podrobného popisu náplně jejich práce či životopisů některých jeho členů. Projektový tým byl 
sestaven již před podáním žádosti a participoval na její přípravě.

Přehled nákladů:
Náklady této klíčové aktivity budou tvořit zejména mzdové náklady a nepřímé náklady (např. 
cestovné realizačního týmu, kancelářské potřeby ad.).

Mzdová sazba byla odvozena dle mzdy obvyklé v místě a čase dle IPSV za rok 2014. V přehledu 
mzdových nákladů je uvedena superhrubá mzda.
V rámci mzdových nákladů jsou uvedeny i mzdy administrativního realizačního týmu, které budou 
hrazeny z nepřímých nákladů.

ADMINISTRATIVNÍ TÝM (hrazeno z NN)
Projektový manažer
-počet měsíců: 36
-mzda: 45 560 Kč/měsíc
-celkem za projekt: 1 640 160 Kč

Finanční manažer
-počet měsíců: 36
-mzda: 40 200 Kč/měsíc
-celkem za projekt: 1 447 200 Kč

Administrátor projektu
-počet měsíců: 36
-mzda: 37 520 Kč
-celkem za projekt: 1 350 720 Kč

ODBORNÝ TÝM (hrazeno z PN)
Vedoucí centra kolegiální podpory/pedagogický pracovník
-230 hodin za školní rok (10 měsíců); 23 h./měsíc
-mzda: 230 Kč/hod
-celkem 1 osoba/rok: 52 900 Kč
-celkem za projekt: 4 443 600 Kč

Pedagogický pracovník 1 (DPP)
-230 hodin za školní rok (10 měsíců); 23 h./měsíc
-mzda: 230 Kč/hod
-celkem 1 osoba/rok: 52 900 Kč
-celkem za projekt: 4 443 600 Kč

Pedagogický pracovník 2 (DPP)
-150 hodin za školní rok (10 měsíců); 15 h./měsíc
-mzda: 230 Kč/hod
-celkem 1 osoba/rok: 34 500 Kč
-celkem za projekt: 2 898 000 Kč
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Metodik projektu
-počet měsíců: 36
-mzda: 44 220 Kč/měsíc
-celkem za projekt: 1 591 920 Kč

Odborný garant klíčové aktivity
-počet měsíců: 36
-mzda: 44 220 Kč/měsíc
-celkem za projekt: 1 591 920 Kč

Supervizor (DPP)
-150 hodin za školní rok; 15 h./měsíc
-mzda: 300 Kč/hod
-celkem za projekt: 135 000 Kč

Interní lektor/ři (DPP)
- 250 hodin za školní rok; 25 h./měsíc
-mzda: 230 Kč/hod
-celkem za projekt: 172 500 Kč

Podrobnější komentář k nákladům na klíčovou aktivitu je přílohou této žádosti (viz příloha Komentář 
k rozpočtu). 

Název klíčové aktivity: KA 2 - Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodovědných 
předmětů

Popis klíčové aktivity:
Tato klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, a to v období od 1.1.2017 do 
31.12.2019.

Cílem aktivity bude vznik 42 center kolegiální podpory (CKP), která budou mít za úkol rozvíjet 
kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodověd. předmětů, a to zapojením žáků do výuky pomocí 
experimentu. Cílem kolegiální podpory bude osobnostní a profesní rozvoj CS projektu (zejména 
pedagog. pracovníků). 
V rámci každého centra budou působit tři pedagogičtí pracovníci, a to odborníci na biologii a 
environmentalistiku, fyziku a chemii v regionu. Každé nově vzniklé CKP v prvním roce své činnosti 
absolvuje odborné setkání s interním lektorem, a to z oblasti fyziky (2x za rok), chemie (2x za rok) a 
biologie a environmentalistiky (1x za rok). Tohoto setkání se zúčastní pouze jeden odborný pracovník 
z centra, který je expertem ve své oblasti. Získané dovednosti z odborných setkání s interním 
lektorem budou zúročeny v činnosti jednotlivých CKP.
Individuální činnost CKP bude probíhat formou kolegiální podpory s prvky "mentoringu." Například 
bude odborný tým CKP navštěvovat vyuč.hodiny CS, konzultovat jejich přípravu, ad.  Hlavním cílem 
setkávání odborného týmu CKP je především osobní setkání za účelem předávání zkušeností ve 
vybraném tématu. Osobní setkávání budou převažovat. 
CKP budou každý měsíc (po dobu školního roku) pořádat pro zástupce z CS pravidelné workshopy, 
kde budou řešeny otázky zefektivnění výuky, podpory experimentu, učení praxe v oblasti 
přírodovědných předmětů. Cílem workshopů je odpovědět na otázku, zda je CKP schopno domluvit 
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se na tom, o co vlastně usilují. Vedoucí CKP společně s účastníky zformuluje cíl pro každý workshop a 
následně zhodnotí, zda a jak se cíle podařilo dosáhnout. Workshop se také uskuteční na úrovni 
vedoucích jednotlivých CKP, a to minimálně dvakrát za rok. Jednou za rok také proběhne konference 
všech zúčastněných.

Podrobný popis náplně činnosti CKP a jejich výstupů je popsán v přílohách této žádosti. 

Přehled nákladů:
Hlavními náklad. položkami budou mzdové náklady, sada pomůcek (BIO, ENVIRO, CHE,FY), tablet, 
kamera, pronájem učeben pro odbor. setkání s inter. lektorem, náklady na konferenci, grafická 
úprava a tisk mater. pro CS, cestovné pro CS a nepřímé náklady.

Mzdová sazba byla odvozena dle mzdy obvyklé v místě a čase a dle IPSV za rok 2014. V přehledu 
mzdových nákladů je uvedena superhrubá mzda.
Ceny materiálu jsou uvedeny včetně DPH.

Vedoucí CKP/pedagog. pracovník
-230 hodin za škol. rok 
-mzda: 230 Kč/h.
-celkem za projekt: 4 443 600 Kč

Pedagog. pracovník 1 (DPP)
-230 hodin za škol. rok 
-mzda: 230 Kč/h.
-celkem za projekt: 4 443 600 Kč

Pedagog. pracovník 2 (DPP)
-150 hodin za škol. rok 
-mzda: 230 Kč/h.
-celkem za projekt: 2 898 000 Kč

Metodik projektu
-počet měs.: 36
-mzda: 44 220 Kč/měs.
-celkem za projekt: 1 591 920 Kč

Odborný garant KA
-počet měs.: 36
-mzda: 44 220 Kč/měs.
-celkem za projekt: 1 591 920 Kč

Supervizor projektu (DPP)
-150 hodin za škol. rok
-mzda: 300 Kč/h.
-celkem za projekt: 135 000 Kč

Inter. lektor (DPP)
-250 hodin za škol. rok
-mzda: 230 Kč/h.
-celkem za projekt: 172 500 Kč



93

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Sada pomůcek na CHE
-počet sad: 126
-celkem za sadu: 39 053 Kč
-celkem za projekt: 4 920 678 Kč

Sada pomůcek na FY
-počet sad: 126
-celkem za sadu: 39 053 Kč
-celkem za projekt: 4 920 678 Kč

Sada pomůcek na BIO a ENVIRO
-počet sad: 84
-celkem za sadu: 39 053 Kč
-celkem za projekt: 3 280 452 Kč

Tablet
-počet kusů: 336
-cena za kus: 14 826 Kč
-celkem za projekt: 4 981 536 Kč

Kamera
-počet kusů: 42
-cena za kus: 8 916 Kč
-celkem za projekt: 374 472 Kč

Pronájem učeben pro odbor. setkání s inter. lektorem
-počet opakování: 15
-cena za pronájem: 3 500Kč/den
-celkem za projekt: 52 500 Kč

Náklady na  konferenci
-celkem 1 konference: 75 000 Kč
-celkem za projekt: 225 000 Kč

Grafická úprava a tisk mater. pro CS
-celkem za projekt: 100 000 Kč

Cestovné pro CS
-celkem za projekt: 100 000 Kč

Podrobnější komentář k nákladům je přílohou této žádosti (viz Komentář k rozpočtu). 

Etapy
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procen
to

Měrná 
jednotka 
(přednastave
na ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 300,00 450,00 39 720 528,83 100,00  
 1.1 Výdaje mimo aktivitu Příprava a 

rozvoj externích mentorů
0,00 0,00 39 720 528,83 100,00  

 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity 0,00 0,00 34 241 835,20 86,21  
 1.1.1.01 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.02 Hardware a osobní vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.03 Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.04 Osobní výdaje 0,00 0,00 15 286 519,20 38,49  
 1.1.1.04.1 Platy, odměny a autorské příspěvky 0,00 0,00 14 468 700,00 36,43  
 
1.1.1.04.1.
1

Platy 0,00 0,00 2 376 000,00 5,98  

 
1.1.1.04.1.
1.1

Metodik projektu 33 000,00 36,00 1 188 000,00 2,99 Počet měsíců  

 
1.1.1.04.1.
1.2

Odborný garant klíčových aktivit 33 000,00 36,00 1 188 000,00 2,99 Počet měsíců  

 
1.1.1.04.1.
2

DPČ 0,00 0,00 0,00 0,00  
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1.1.1.04.1.
3

DPP 0,00 0,00 12 092 700,00 30,44  

 
1.1.1.04.1.
3.001

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 1)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.002

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 2)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.003

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 3)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.004

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 4)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.005

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 5)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.006

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 6)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.007

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 7)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.008

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 8)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.009

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 9)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.010

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 10)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.011

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 11)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.012

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 12)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.013

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 13)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.014

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 14)

230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.015

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 15)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.016

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 16)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.017

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 17)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.018

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 18)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.019

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 19)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.020

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 20)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.021

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 21)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.022

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 22)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.023

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 23)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.024

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 24)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.025

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 25)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.026

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 26)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.027

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 27)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.028

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 28)

230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.029

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 29)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.030

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 30)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.031

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 31)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.032

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 32)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.033

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 33)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.034

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 34)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.035

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 35)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.036

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 36)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.037

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 37)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.038

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 38)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.039

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 39)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.040

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 40)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.041

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 41)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.042

Vedoucí centra kolegiální 
podpory/pedagogický pracovník 
(Partner 42)

230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.043

Pedagogický pracovník 1 (Partner 1) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.044

Pedagogický pracovník 1 (Partner 2) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  



101

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

 
1.1.1.04.1.
3.045

Pedagogický pracovník 1 (Partner 3) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.046

Pedagogický pracovník 1 (Partner 4) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.047

Pedagogický pracovník 1 (Partner 5) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.048

Pedagogický pracovník 1 (Partner 6) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.049

Pedagogický pracovník 1 (Partner 7) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.050

Pedagogický pracovník 1 (Partner 8) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.051

Pedagogický pracovník 1 (Partner 9) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.052

Pedagogický pracovník 1 (Partner 10) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.053

Pedagogický pracovník 1 (Partner 11) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.054

Pedagogický pracovník 1 (Partner 12) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.055

Pedagogický pracovník 1 (Partner 13) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.056

Pedagogický pracovník 1 (Partner 14) 230,00 690,00 158 700,00 0,40 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.057

Pedagogický pracovník 1 (Partner 15) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.058

Pedagogický pracovník 1 (Partner 16) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.059

Pedagogický pracovník 1 (Partner 17) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.060

Pedagogický pracovník 1 (Partner 18) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.061

Pedagogický pracovník 1 (Partner 19) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.062

Pedagogický pracovník 1 (Partner 20) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.063

Pedagogický pracovník 1 (Partner 21) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.064

Pedagogický pracovník 1 (Partner 22) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.065

Pedagogický pracovník 1 (Partner 23) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.066

Pedagogický pracovník 1 (Partner 24) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.067

Pedagogický pracovník 1 (Partner 25) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.068

Pedagogický pracovník 1 (Partner 26) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.069

Pedagogický pracovník 1 (Partner 27) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.070

Pedagogický pracovník 1 (Partner 28) 230,00 460,00 105 800,00 0,27 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.071

Pedagogický pracovník 1 (Partner 29) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.072

Pedagogický pracovník 1 (Partner 30) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.073

Pedagogický pracovník 1 (Partner 31) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.074

Pedagogický pracovník 1 (Partner 32) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.075

Pedagogický pracovník 1 (Partner 33) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.076

Pedagogický pracovník 1 (Partner 34) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.077

Pedagogický pracovník 1 (Partner 35) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.078

Pedagogický pracovník 1 (Partner 36) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.079

Pedagogický pracovník 1 (Partner 37) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.080

Pedagogický pracovník 1 (Partner 38) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.081

Pedagogický pracovník 1 (Partner 39) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.082

Pedagogický pracovník 1 (Partner 40) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.083

Pedagogický pracovník 1 (Partner 41) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.084

Pedagogický pracovník 1 (Partner 42) 230,00 230,00 52 900,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.085

Pedagogický pracovník 2 (Partner 1) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.086

Pedagogický pracovník 2 (Partner 2) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.087

Pedagogický pracovník 2 (Partner 3) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.088

Pedagogický pracovník 2 (Partner 4) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.089

Pedagogický pracovník 2 (Partner 5) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.090

Pedagogický pracovník 2 (Partner 6) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.091

Pedagogický pracovník 2 (Partner 7) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.092

Pedagogický pracovník 2 (Partner 8) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.093

Pedagogický pracovník 2 (Partner 9) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.094

Pedagogický pracovník 2 (Partner 10) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.095

Pedagogický pracovník 2 (Partner 11) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.096

Pedagogický pracovník 2 (Partner 12) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.097

Pedagogický pracovník 2 (Partner 13) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.098

Pedagogický pracovník 2 (Partner 14) 230,00 450,00 103 500,00 0,26 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.099

Pedagogický pracovník 2 (Partner 15) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.100

Pedagogický pracovník 2 (Partner 16) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.101

Pedagogický pracovník 2 (Partner 17) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.102

Pedagogický pracovník 2 (Partner 18) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.103

Pedagogický pracovník 2 (Partner 19) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.104

Pedagogický pracovník 2 (Partner 20) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.105

Pedagogický pracovník 2 (Partner 21) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.106

Pedagogický pracovník 2 (Partner 22) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.107

Pedagogický pracovník 2 (Partner 23) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.108

Pedagogický pracovník 2 (Partner 24) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.109

Pedagogický pracovník 2 (Partner 25) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.110

Pedagogický pracovník 2 (Partner 26) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.111

Pedagogický pracovník 2 (Partner 27) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.112

Pedagogický pracovník 2 (Partner 28) 230,00 300,00 69 000,00 0,17 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.113

Pedagogický pracovník 2 (Partner 29) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.114

Pedagogický pracovník 2 (Partner 30) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.115

Pedagogický pracovník 2 (Partner 31) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.116

Pedagogický pracovník 2 (Partner 32) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.117

Pedagogický pracovník 2 (Partner 33) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.118

Pedagogický pracovník 2 (Partner 34) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.119

Pedagogický pracovník 2 (Partner 35) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.120

Pedagogický pracovník 2 (Partner 36) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.121

Pedagogický pracovník 2 (Partner 37) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.122

Pedagogický pracovník 2 (Partner 38) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.123

Pedagogický pracovník 2 (Partner 39) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.124

Pedagogický pracovník 2 (Partner 40) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.125

Pedagogický pracovník 2 (Partner 41) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  
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1.1.1.04.1.
3.126

Pedagogický pracovník 2 (Partner 42) 230,00 150,00 34 500,00 0,09 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.127

Interní lektor 230,00 750,00 172 500,00 0,43 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
3.128

Supervizor projektu 300,00 450,00 135 000,00 0,34 Počet hodin  

 
1.1.1.04.1.
4

Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.04.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 594 000,00 1,50  
 
1.1.1.04.2.
1

Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ

594 000,00 1,50  

 
1.1.1.04.2.
2

Pojistné na sociální zabezpečení z 
DPP

0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.04.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 213 840,00 0,54  
 
1.1.1.04.3.
1

Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ

213 840,00 0,54  

 
1.1.1.04.3.
2

Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
DPP

0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.04.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 1.1.1.04.5 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 9 979,20 0,03  
 
1.1.1.04.5.
1

Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele

0,00 0,00 9 979,20 0,03  

 
1.1.1.04.5.
1.1

Pojištení odpovědnosti 
zaměstnavatele_Metodik projektu

138,60 36,00 4 989,60 0,01 Počet hodin  

 
1.1.1.04.5.
1.2

Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele_Odborný garant KA

138,60 36,00 4 989,60 0,01 Počet měsíců  

 
1.1.1.04.5.
2

Nemocenská hrazená zaměstnancům 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.1.1.04.5.
3

Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.05 Cestovní náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.05.1 Zahraniční 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.05.2 Per diem 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.06 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00 18 477 816,00 46,52  
 1.1.1.06.1 HW a osobní vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.06.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.06.3 Materiál 0,00 0,00 18 477 816,00 46,52  
 
1.1.1.06.3.
1

Sada pomůcek na fyziku 39 053,00 126,00 4 920 678,00 12,39 ks  
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1.1.1.06.3.
2

Sada pomůcek na chemii 39 053,00 126,00 4 920 678,00 12,39 ks  

 
1.1.1.06.3.
3

Sada pomůcek na biologii a 
enviromentalistiku

39 053,00 84,00 3 280 452,00 8,26 ks  

 
1.1.1.06.3.
4

Tablet 14 826,00 336,00 4 981 536,00 12,54 ks  

 
1.1.1.06.3.
5

Kamera 8 916,00 42,00 374 472,00 0,94 ks  

 1.1.1.07 Nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.08 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.09 Nákup služeb 0,00 0,00 377 500,00 0,95  
 1.1.1.09.1 Outsourcované služby 0,00 0,00 377 500,00 0,95  
 
1.1.1.09.1.
1

Pronájem učeben pro odborná 
setkání s interním lektorem

3 500,00 15,00 52 500,00 0,13 Počet hodin  

 
1.1.1.09.1.
2

Náklady na konferenci 75 000,00 3,00 225 000,00 0,57 ks  
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1.1.1.09.1.
3

Grafická úprava a tisk materiálů pro 
cílovou skupinu

100 000,00 1,00 100 000,00 0,25 ks cekalkulovan
á suma za 
grafickou 

úpravu a tisk 
materiálů 

pro CS 
 1.1.1.09.2 Nájem a leasing 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.09.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.10 Přímá podpora 0,00 0,00 100 000,00 0,25  
 1.1.1.10.1 Cestovné pro cílovou skupinu 100 000,00 1,00 100 000,00 0,25 celková 

kalkulovaná 
suma za 

cestovné pro 
CS 

 1.1.2 Nepřímé náklady 5 478 693,63 13,79  
 1.2 Výdaje v aktivitě Příprava a rozvoj 

externích mentorů DE MINIMIS
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.2.1 Výdaje na přímé aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.01 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.02 Hardware a osobní vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.03 Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.04 Osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.04.1 Platy, odměny z dohod a autorské 

příspěvky
0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.2.1.04.1.
1

Platy 0,00 0,00 0,00 0,00  
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1.2.1.04.1.
2

DPČ 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.2.1.04.1.
3

DPP 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.2.1.04.1.
4

Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.2.1.04.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
1.2.1.04.2.
1

Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ

0,00  

 
1.2.1.04.2.
2

Pojistné na sociální zabezpečení z 
DPP

0,00  

 1.2.1.04.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
1.2.1.04.3.
1

Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  

 
1.2.1.04.3.
2

Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
DPP

0,00  

 1.2.1.04.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.04.5 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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1.2.1.04.5.
1

Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele

0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.2.1.04.5.
2

Nemocenská hrazená zaměstnancům 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
1.2.1.04.5.
3

Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.2.1.05 Cestovní náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.05.1 Zahraniční 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.05.2 Per diem 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.06 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.06.1 HW a osobní vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.06.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.06.3 Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.07 Nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.08 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.09 Nákup služeb 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.09.1 Outsourcované služby 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.09.2 Nájem a leasing 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.09.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.1.10 Přímá podpora 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2.2 Nepřímé náklady DE MINIMIS 0,00 0,00  
 1.3 Úspory projektu 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.3.1 Úspory nad 10% 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.3.2 Úspory k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 2 Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 4 Celkové způsobilé výdaje celkem 39 720 528,83 100,00  
 5 z toho nepřímé náklady 5 478 693,63 13,79  
 6 z toho výdaje na přímé aktivity - 

investiční
0,00  

 7 z toho výdaje na přímé aktivity - 
neinvestiční

39 720 528,83 100,00  

 8 z toho výdaje v režimu DE MINIMIS 0,00 0,00  
 9 Nepatří do de minimis 73 154 524,03  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 39 720 528,83
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 39 720 528,83
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 39 720 528,83
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 32 094 187,29
Národní veřejné zdroje: 7 626 341,54
Podpora celkem: 39 720 528,83
Vlastní zdroj financování:
% vlastního financování: 0,00
Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 31. 3. 2017
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 6 000 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 6 000 000,00
Vyúčtování - plán: 6 000 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 6 000 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 30. 9. 2017
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 7 000 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 7 000 000,00
Vyúčtování - plán: 7 000 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 7 000 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
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Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 31. 3. 2018
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 7 000 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 7 000 000,00
Vyúčtování - plán: 7 000 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 7 000 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 30. 9. 2018
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 6 100 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 6 100 000,00
Vyúčtování - plán: 6 100 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 6 100 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 31. 3. 2019
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 6 100 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 6 100 000,00
Vyúčtování - plán: 6 100 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 6 100 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 30. 9. 2019
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Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 5 500 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 5 500 000,00
Vyúčtování - plán: 5 500 000,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 5 500 000,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7
Datum předložení: 31. 12. 2019
Zálohová platba: Ne
Záloha - plán: 2 020 528,83
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 2 020 528,83
Vyúčtování - plán: 2 020 528,83
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 2 020 528,83
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ano

Pořadí finančního plánu: 8
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán: 39 720 528,83
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 39 720 528,83
Vyúčtování - plán: 39 720 528,83
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 39 720 528,83
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba:

Kategorie intervencí

Oblast intervence
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Tematický cíl

Kód tematického cíle: 10
Název tematického cíle: Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro 
dovednosti a celoživotní učení
Specifický cíl: Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 32 094 187,29

Forma financování

Kód formy financování:
Název formy financování:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Typ území

Kód typu území: 01
Název typu území: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 
obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 02
Název typu území: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 03
Název typu území: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód mechanismu územního plnění:
Název mechanismu územního plnění:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Vedlejší téma ESF
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Ekonomická aktivita

Kód ekonomické aktivity:
Název ekonomické aktivity:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód lokalizace: CZ010
Název lokalizace: Hlavní město Praha
NUTS2: Praha
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ020
Název lokalizace: Středočeský kraj
NUTS2: Střední Čechy
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ031
Název lokalizace: Jihočeský kraj
NUTS2: Jihozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ032
Název lokalizace: Plzeňský kraj
NUTS2: Jihozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ041
Název lokalizace: Karlovarský kraj
NUTS2: Severozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ042
Název lokalizace: Ústecký kraj
NUTS2: Severozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ051
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Název lokalizace: Liberecký kraj 
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ052
Název lokalizace: Královehradecký kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ053
Název lokalizace: Pardubický kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ063
Název lokalizace: Kraj Vysočina
NUTS2: Jihovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ064
Název lokalizace: Jihomoravský kraj
NUTS2: Jihovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ071
Název lokalizace: Olomoucký kraj
NUTS2: Střední Morava
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ072
Název lokalizace: Zlínský kraj
NUTS2: Střední Morava
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód lokalizace: CZ080
Název lokalizace: Moravskoslezský kraj
NUTS2: Moravskoslezsko
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
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Indikátory

Kód indikátoru: 50810
Název: Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí
Měrná jednotka: Organizace
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2017
Cílová hodnota: 210,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v 
rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která 
zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace 
(pilotování, ověřování) systémového nebo koncepčního projektu.

Popis hodnoty:
V rámci tohoto indikátoru budou vykazovány organizace, jejichž pedagogičtí i nepedagogičtí 
pracovníci budou konzultovat v centrech kolegiální podpora (CKP) a vzájemného učení škol nebo se 
budou účastnit na aktivitách pořádaných CKP. Každá organizace se započítává v rámci projektu pouze 
jednou. Nejpozději k předposlední zprávě o realizaci projektu příjemce vykáže dosud dosaženou 
hodnotu a doloží vyplněný formulář "Přehled organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí". K vykázaným organizacím doloží zprávu o zapojení organizací včetně reflexí jednotlivých 
zapojených organizací. V ZoR projektu příjemce vykáže celkovou dosaženou hodnotu, k ní doloží 
kompletní přehled organizací a doplní zprávu o případné další organizace a jejich zatím nedoložené 
reflexe. Hodnoty indikátoru se budou monitorovat a dokládat pravidelně v průběhu realizace 
projektu. Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru je uveden v příloze žádosti.
Vzhledem k tomu, že účastníci setkání pořádaných centry pro kolegiální podporu, není omezen, a 
rovněž se nemusí jednat o stále stejné osoby, do indikátoru se započítají všechny organizace, jejichž 
pracovníci se zúčastní jednotlivých workshopů či konferencí, a kteří jsou zařazeni do cílové skupiny. 
Každá organizace může být započtena pouze jednou. Zapojením může být i samotná účast na setkání 
CKP. Zpráva o zapojení bude reflektovat zapojení dané organizace do sítě kolegiální podpory a vliv 
systémové intervence na tuto organizaci.
Cílová hodnota tohoto indikátoru byla stanovena na základě anonymního dotazníkového šetření, 
které bylo provedeno v přípravné fázi projektu formou přímého dotazování s cílem zjištění zájmu CS 
o účast v projektu. Šetření bylo provedeno na vzorku 70 organizací, přičemž zájem o účast byl 
potvrzen u 30 z nich (právně těchto 30 dotazníků je přílohou žádosti). Jedná se tak o kvalifikovaný 
odhad nastavený tak,aby nedošlo k problémům s jeho plněním. 

Kód indikátoru: 52602
Název: Počet platforem pro odborná tematická setkání 
Měrná jednotka: Platformy



124

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2017
Cílová hodnota: 42,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Počet  z OP VVV podpořených platforem pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a 
odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

Popis hodnoty:
V tomto indikátoru jsou vykazovány základní školy, které budou v projektu plnit úlohu center 
kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblasti přírodovědných předmětů. V 
průběhu realizace projektu bude síť rozšiřována po každém roce realizace projektu o další školu v 
každém kraji, aby byla kolegiální podpora prostřednictvím center poskytována postupně na celém 
území kraje. V rámci předkládaného projektu vznikne v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory a 
vzájemného učení škol. Do projektu bude v prvním roce zapojeno 14 základních škol na pozicích 
center, které jsou odborníky v oblasti přírodovědných předmětů. Ve druhém a třetím roce realizace 
projektu bude do projektu zapojeno dalších 14 základních škol, resp. 28 základních škol, a to také na 
pozicích center kolegiální podpory a vzájemného učení škol.  Centra budou vytvářet prostor pro 
sdílení zkušeností, výměnu dobré praxe, diskuse, čerpání inspirace do výuky prostřednictvím 
experimentu, společné plánování, reflexe výuky ad. Základní školy, resp. budoucí centra kolegiální 
podpory a vzájemného učení škol, budou do projektu zapojeni jako partneři s finančním příspěvkem. 
Všech 42 základních škol bylo zapojeno již do přípravné fáze projektu. Jejich kompletní seznam je 
uveden v příloze žádosti a zároveň v subjektech žádosti. Školy nejsou a nebudou centrem v jiné síti, 
což dokládáme čestným prohlášením jednotlivých základních škol v příloze této žádosti. 
Hodnoty indikátoru se budou monitorovat a dokládat pravidelně v průběhu realizace projektu. V ZoR 
bude doložena kopie zprávy o zřízení platformy pro odborné tematické setkání a kopie zprávy o 
činnosti, která bude obsahovat přehled realizovaných aktivit centra za uplynulé monitorovací období. 
Vytvořené dílčí výstupy budou uloženy u projektové dokumentace pro případnou kontrolu na místě. 
Přehled klíčových výstupů k naplnění tohoto indikátoru je uveden v příloze žádosti. 

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Stav veřejné zakázky: Plánována
Číslo rámcové smlouvy:
Číslo smlouvy:
Číslo minitendru:
Pořadové číslo minitendru:
Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:
Pořadové číslo smlouvy na část VZ
dle §98 ZVZ:
Číslo smlouvy v rámci dynamického
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nákupního systému:
Pořadové číslo smlouvy v rámci
dynamického nákupního systému:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Pracovní název veřejné zakázky: Nákup materiálu projektu
Specifikace druhu zadavatele: Dotovaný
Předpokládaný typ kontraktu
zadávacího řízení: Smlouvy na část VZ dle § 98 ZVZ
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení: 1. 1. 2017
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ kontraktu zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Měna:
Výše DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

bez DPH:
vážící se k projektu bez DPH:
vážící se k projektu bez DPH
způsobilé výdaje:
vážící se k projektu s DPH
způsobilé výdaje:

Datum uhrazení:
Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

bez DPH:
s DPH:
bez DPH - způsobilé výdaje:
s DPH - způsobilé výdaje:
bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
s DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Dodávky
Předpokládaný: Ano

Veřejné zakázky - etapy
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Údaje o smlouvě

Údaje o dodatku

Dodavatelé

Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy

Horizontální principy

Projekt je zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
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Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Principy rovných příležitostí a nediskriminace nebudou během realizace projektu, ani po jeho 
skončení v době udržitelnosti, nijak narušeny. Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., všech 42 
partnerů projektu i projekt samotný, je založen na myšlence rovných příležitostí a v průběhu projektu 
nebude docházet k žádným diskriminačním aktivitám.
Do projektu budou vstupovat osoby bez ohledu na druh postižení nebo sociálního znevýhodnění, 
např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti atd.
Některá z center kolegiální podpory budou provozována v místech s bezbariérovým přístupem.
Podrobnější popis naplnění horizontálních principů, vč. aktivit na podporu udržitelného rozvoje a 
rovných příležitostí žen a mužů, je samostatnou přílohou této žádosti.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)
Text čestného prohlášení:

1. Splňuje definici oprávněného žadatele/partnera vymezeného výzvou;
2. Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu 
bez ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, 
opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich 
pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří 
operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto 
finanční nástroje poskytují;
3. Nečerpá a nenárokuje veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních 
programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které 
mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které 
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů 
financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV;

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Zajištění vlastních 
prostředků)
Text čestného prohlášení:

4. Má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (realizací projektu je myšleno 
spolufinancování projektu) a na financování udržitelnosti výstupů projektu po dobu udržitelnosti 
projektu (tam, kde je udržitelnost vyžadována)*. 
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(Pro partnera platí pouze v případě finanční spoluúčasti).
* nerelevantní přeškrtněte

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Likvidace, insolvence, 
exekuce)
Text čestného prohlášení:

5. Není v likvidaci* ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení 
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí.
* nerelevantní přeškrtněte

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Bezdlužnost)
Text čestného prohlášení:

6. Nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na 
pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují). 
Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za 
vypořádané závazky.

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Bezúhonnost)
Text čestného prohlášení:

7. Nebyl jako právnická osoba pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí;
8. Každý, kdo vykonává funkci statutárního orgánu, splňuje následující podmínky (s výjimkou 
osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním 
právním předpisem, např. ust. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích);
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo se na něj 
tak podle zákona hledí,
b) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů 
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem projektu.
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Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)
Text čestného prohlášení:

9. Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu;
10. Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
11. Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v monitorovacím systému MS14+;
12. Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu;
13. Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším 
využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz 
implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen;
14. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za 
účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací;
15. Zavazuji se k tomu, že  o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV;
16. Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude 
vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS14+;
17. Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to 
kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho 
udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Přiložené dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Čestné prohlášení: přijatelnost (oprávněnost), zajištení 
vlastních prostředků, likvidace, exekuce a insolvenční řízení,  bezúhonnost, bezdlužnost a zá
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení: přijatelnost (oprávněnost), zajištení 
vlastních prostředků, likvidace, exekuce a insolvenční řízení,  bezúhonnost, bezdlužnost a závěrečné 
čestné prohlášení
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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gsx8w_WPMECAXbzuvcjlVQ|263529::Příloha č. 1 - Čestná prohlášení.pdf

Pořadí: 2
Název dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

8fo4oVjijkKnjTbwDLVAnw|263600::Příloha č. 2 - Doklad o právní subjektivitě.pdf

Pořadí: 3
Název dokumentu: Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

DSEbHvEPjE21izK8Iuqc3A|264397::Příloha č. 3 - Doklady o oprávněnosti.pdf

Pořadí: 4
Název dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

WWvNLphFoEa2lqt00stvyQ|259828::Příloha č. 4 - Harmonogram klíčových aktivit.pdf

Pořadí: 5
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Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

dwK__ut05E-i8Jb2P2I3WA|263587::Příloha č. 5 - Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF.pdf

Pořadí: 6
Název dokumentu: Zkušenost s projektovým řízením
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Zkušenost s projektovým řízením
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

uRdiq0jJXkqw1mDbjxxRLA|263717::Příloha č. 6 - Zkušenosti s projektovým řízením.pdf

Pořadí: 7
Název dokumentu: CV členů odborného týmu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: CV členů odborného týmu
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

emtQaifDKUGsQKxNKZTIXA|263859::Příloha č. 7 - CV členů odborného týmu.pdf

Pořadí: 8
Název dokumentu: Rozhodnutí o akreditaci 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Rozhodnutí o akreditaci 
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Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

fD6b33bKAkq-PPdbuPifXQ|259507::Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - rozhodnutí o akreditaci.pdf

Pořadí: 9
Název dokumentu: Zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit/programů 
zaměřených na vzdělávání budoucích lektorů/mentorů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit/programů 
zaměřených na vzdělávání budoucích lektorů/mentorů
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

FhjKNkqKTUOkJcwGu4oTiw|259513::Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - zkušenosti s realizací 
vzdělávacích aktivit.pdf

Pořadí: 10
Název dokumentu: Čestné prohlášení o zajištění vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o zajištění vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

KK5TCor6yEeO8tEnu7-hEg|259534::Příloha č. 10 - Čestké prohlášení o zajištění vzdělávání 
pedagog.pracovníků.pdf

Pořadí: 11
Název dokumentu: Seznam škol, které budou do projektu zapojeny
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam škol, které budou do projektu zapojeny
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Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

irgJ0t6j6EmnuGnhYI3OIg|263726::Příloha č. 11 - Seznam škol, které budou do projektu zapojeny.pdf

Pořadí: 12
Název dokumentu: Realizační tým
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Realizační tým
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 28. 1. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

gb3RypCzO0SvZmsdpfAYLQ|263935::Příloha č. 12 - Realizační tým projektu.pdf

Pořadí: 13
Název dokumentu: Komentář o obratu žadatele a partnerů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 22. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

qJBi9frzxkGslYik9Z1oiw|259858::Příloha č. 13 - Komentář o obratu žadatele a partnerů.pdf

Pořadí: 14
Název dokumentu: Čestné prohlášení o doložení obratu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 22. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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z-v3S8sesEKJNocE-gs-aw|259850::Příloha č. 14 - Čestné prohlášení o doložení obratu.pdf

Pořadí: 15
Název dokumentu: Doklad o ročním bratu žadatele
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 22. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

c79xLdxHz0G3SU1kOoTR6A|259509::Příloha č. 15 - Doklad o ročním obratu žadatele (výkaz zisků a 
ztrát).pdf

Pořadí: 16
Název dokumentu: Principy partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 25. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

QErqndLKZ0CrSulNLnyDuA|263853::Příloha č. 16 - Principy partnerství.pdf

Pořadí: 17
Název dokumentu: Čestné prohlášení škol, že nejsou centrem v jiné síti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 25. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

ROfnj2dbpEan-sYlPAlwzA|263756::Příloha č. 17 - Čestné prohlášení škol, že nejsou v jiné síti.pdf



135

Sestava vytvořena v MS2014+ MJPESADE 9.3.2016

Pořadí: 18
Název dokumentu: Vlastnická struktura
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 27. 2. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

m5qYGFu3R0CJ2TB7tOcjMg|264650::Příloha č. 18 - Vlastnické struktury.pdf

Pořadí: 19
Název dokumentu: Činnost centra kolegiální podpory
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Kl-_5xzl90mTJ5L3r_DReA|261061::Příloha č. 19 - Činnost CKP.pdf

Pořadí: 20
Název dokumentu: CV členů administrativního týmu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

VcWbOBy4cUWiBvlXFGadhA|263425::Příloha č. 20 - CV administrativní tým.pdf

Pořadí: 21
Název dokumentu: Vyjádření žadatele ke spolufinancování
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
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Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

iqjwXRKmdEa-bjIfk7GD6g|260967::Příloha č. 21 - Vyjádření žadatele ke spolufinancování.pdf

Pořadí: 22
Název dokumentu: Horizontální principy
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

pU0ym0TyRUSxKOfcOthQtg|259947::Příloha č. 22 - Horizontální principy.pdf

Pořadí: 23
Název dokumentu: Analýza řízení rizik
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

rmn_QclIRkqGtII6ERjuUA|260941::Příloha č. 23 - Analýza řízení rizik.pdf

Pořadí: 24
Název dokumentu: Anonymní dotazníkové šetření
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 1. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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QyJB1gkhQkiNL2qv1R6u3w|260949::Příloha č. 24 - Anonymní dotazníkové šetření.pdf

Pořadí: 25
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 2. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

7p8xYQ2en0eadnu9isr8xA|264392::Příloha č. 25 - Komentář k rozpočtu.pdf

Pořadí: 26
Název dokumentu: Zdůvodnění nákupu materiálu projektu a nabídky 
materiálu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 2. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

maO3Z6Vj5EiPQ1Jbej3SmQ|263896::Příloha č. 26 - Zdůvodnění nákupu materiálu projektu a nabídky 
materiálu.pdf

Pořadí: 27
Název dokumentu: Analýza potřeb cílové skupiny
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 2. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

SeCnGhp4CESEvHyneeX53w|264702::Příloha č. 27 - Analýza potřeb cílové skupiny.pdf

Pořadí: 28
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Název dokumentu: Zkušenosti žadatele a partnerů projektu s prací s cílovou 
skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 2. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Zk2sfCg51kuAMSqZiHfItw|264621::Příloha č. 28 - Zkušenosti žadatele a partnerů projektu s prací s 
cílovou skupinou.pdf

Pořadí: 29
Název dokumentu: Seznam partnerů s finančním příspěvkem
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MJPESADE
Datum vložení: 3. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

oTJZN-kXY0u8GRvSaU-OXw|264618::Příloha č. 29 - Seznam partnerů s finančním příspěvkem.pdf

Odbornosti


