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Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o. 

se sídlem/místo podnikání Na Výsluní 361, 293 06 Bradlec 

zastoupená Jitkou Nedvědovou 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54609 

IČ: 25610309, bankovní spojení 1850806574/0600 

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 

se sídlem Slunečná 336/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

zastoupená Iveta Jeriová 

IČ: 72550406 

(dále jen „Partner“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy 

a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 2 

tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří společně realizují 

Projekt „Naše školička je pilná jako včelička“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 

jen „Projekt“), Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy.  
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Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 

v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická 

část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla pro žadatele a 

příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně 

v Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo ve výzvě. 

Příjemce a jeho Partner/ři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro žadatele 

a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně jiných metodických 

pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 

 

Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. této 

Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti (např.): 

– řízení Projektu (vždy provádí příjemce), 

– sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu 

vzniknout, 

– lektorskou činnost, 

– přípravu a řízení konferencí a seminářů, 

– zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné informování Partnerů, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 

– provádět publicitu projektu, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, apod. 

2. Partner bude provádět tyto činnosti (např.): 

– připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 

– spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů, 

– zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou 

a Příjemcem), 

– spolupráce na definování potřeb cílové skupiny, 
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– spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 

– zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech 

– zastupovat Příjemce při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo 

soutěží o návrh, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, atd.. 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat 

dle této Smlouvy. 

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy Příjemce a 

Partnera. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu a související 

dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu uvedených v 

příloze č. 1 této Smlouvy. Partner nezodpovídá za naplnění závazných indikátorů Projektu.  

– Partner v průběhu realizace projektu uvedeného v článku II. Smlouvy naplní tyto indikátory: 

5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, a to tím způsobem, že 

zabezpečí účast minimálně jednoho člena vedení (ředitel/zástupce ředitele školy) a minimálně 

poloviny pedagogického sboru na vzdělávání v projektu. 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce; 

– po celou dobu realizace a udržitelnosti (je-li relevantní) Projektu, v případě, že je u projektu 

vyžadována, dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky EU, zejména pak pravidla 

hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního 

prostředí a prosazování rovných příležitostí; 

– po celou dobu realizace a udržitelnosti (je-li relevantní) Projektu nakládat s veškerým 

majetkem, získaným byť i jen částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména 

jej zabezpečí proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek 

spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 

práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, 

poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 

spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 

hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 

ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem pořízeným 

z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a právním aktem 

o poskytnutí/převodu podpory; 

– při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu s pokyny 

uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce; 
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– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, podklady 

pro průběžné zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku v realizaci projektu, závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu, případně průběžné zprávy o udržitelnosti projektu a závěrečnou 

zprávu o udržitelnosti projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce; 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner realizuje 

v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal dle této 

Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 

zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu 

kontroly; 

– bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na 

projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která 

budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této Smlouvy. 

7. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jejich 

povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhodnutí o změně 

právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci 

formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně rozepsány 

v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.  

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí: 

a) Příjemce: 4 706 629,73 Kč 

b) Partneři (30 mateřských škol bez finančního příspěvku): 0 Kč 

c) Partner (Agentura Amos, s.r.o.): 2 265 545,27 Kč 

3. Partner bez finančního příspěvku nemá finanční podíl na rozpočtu Projektu. Činnosti uvedené v 

článku III. Partner provádí bez nároku na úhradu vzniklých výdajů ze strany Příjemce. 
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Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

4. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory všemi 

Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči poskytovateli 

finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

5. Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 1 Smlouvy, 

a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající z této Smlouvy. 

6. Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, která 

vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení 

právních předpisů. 

7. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného Partnera. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 

dosažení účelu této Smlouvy. 

9. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 

Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, a to 

bez zbytečného odkladu. 

10. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, 

transparentně  a v souladu s dobrými mravy. 

11. Partner je povinen Příjemci oznámit do 1. 1. 2020 kontaktní údaje pracovníka pověřeného 

koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy. 

12. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej financovala 

(uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, dojde-li k situaci 

dle čl. VII., odst. 2, 3 Smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na výsledcích 

spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory. 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

14. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

15. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající pro něj 

z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě schválené změny 

projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen se  s ostatními 
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účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků Smlouvy převezme jeho závazky a majetek 

financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému Partnerovi všechny dokumenty a 

informace vztahující se k projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. V. této 

smlouvy. 

16. Partner může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze na základě písemné 

dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat rovněž závazek ostatních 

účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z 

finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení 

změny projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace projektu ze strany poskytovatele 

dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být 

ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům 

Smlouvy. 

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

17. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. U změny uvedené v čl. 

VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem, o jehož vyloučení se žádá. Tato 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

18. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

19. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží její 

elektronický originál. 

20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 (projektová žádost Projektu) a příloha č. 2 

(schvalovací doložka zřizovatele)  

21. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

22. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/ převodu 

podpory. V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je 

rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

 

V ……….……. dne ………...                                                V ……….……. dne ………... 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Příjemce                                                                               Partner
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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414
Identifikace žádosti (Hash): JiJlhP
Zkrácený název projektu: Naše školička je pilná jako včelička

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 02 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_067 
Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního 
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: Naše školička je pilná jako včelička
Název projektu EN: Our school is busy as a bee

Anotace projektu:
Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií 
do výuky a do chodu mateřských škol prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše 
školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací program bude 
rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální 
kompetence pedagogů (DigCompEdu). Výsledkem bude produkt dostupný všem MŠ v České republice.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora: Ano
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Velký projekt
Režim financování: Ex-ante

:

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle 

Číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority, 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 opatření, Název opatření  



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

3

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení

Číslo, Název
02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

Procentní podíl 100,00
Kategorie regionu:

Více rozvinuté 12,00
Méně rozvinuté 88,00

Popis projektu 

Jaký problém projekt řeší?
Projekt svými aktivitami sleduje dva hlavní, úzce související cíle. Prvním je zvýšit digitální kompetence 
pedagogů zapojených MŠ s důrazem na využívání online prostředí, naučit je pohybovat se s cloudech, 
využívat jejich nástroje pro pedagogickou i související profesní praxi. Dle dlouhodobé zkušenosti 
žadatele a partnera s CS lze konstatovat, že učitelé v MŠ tento online prostor využívají velmi málo nebo 
vůbec, nerozumí mu a nejsou schopni nahlédnout, že je pro ně přínosný. Druhým cílem je naučit 
pedagogy využívat při pedagogické činnosti interaktivní, robotické programovatelné didaktické 
pomůcky.
K získání výše uvedených kompetencí bude pro pedagogy připraven soubor aktivit - akreditovaný 
vzdělávací program formou prezenčního a online vzdělávání, individuální konzultace, odborná setkání k 
sdílení zkušeností.

Posláním vzdělávacího programu, který má v rámci projektu vzniknout, je objasnění principů 
programování a algoritmizace pedagogům mateřských škol, aby byli schopni je zařadit do výuky v 
mateřské škole a dětem zprostředkovat základy algoritmizace a robotiky. Na pozadí tohoto profesního 
rozvoje pedagoga budou rozvíjeny další digitální kompetence pedagogů v projektu - schopnost využívat 
digitální technologie na podporu vlastní práce (sdílení metodických materiálů, vzájemná komunikace, 
hodnocení atd. a to nejenom v rámci vlastní mateřské školy, ale také mimo ni s pedagogy ostatních 
mateřských škol), a tím zároveň naplnit poslání výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního 
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vzdělávání II - komplexní podpory pedagogů v duchu Evropského rámce digitálních kompetencí 
pedagogů.

Jaké jsou příčiny problému?
Vzhledem k tomu, že řada učitelek mateřských škol nikdy neprogramovala (s příchodem pokročilé IT 
techniky do škol se přešlo od programovacího přístupu k čistě uživatelskému - na většině základních škol 
se programování již minimálně 20 let nevyučuje), nemůže dětem vysvětlit základy algoritmizace a 
robotiky a využít pro preprimární vzdělávání. 
Druhým problémem, který vnímáme jako neméně důležitý, je velká absence kolegiální spolupráce - 
výměny zkušenost mezi pedagogy. Během poslední doby došlo k destabilizaci systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Síť pedagogických center přestala vykonávat jednu z důležitých 
funkcí - přestala být místem pravidelného setkávání profesních skupin učitelů, učitelky mateřských škol 
nevyjímaje. Tento nedostatek předkladatel projektu, kterým je dobře fungující mateřská škola, vnímá 
jako velkou překážku dalšího rozvoje pedagogické profese. Se stejným problémem se z opačné strany při 
své praxi setkává i jeho partner v projektu, organizace akreditovaná Ministerstvem školství aktivně 
realizující DVPP.
Třetí potíží  v řadě je i malá schopnost učitelek mateřských škol využívat pro svoji práci a pro výměnu 
zkušeností moderní informační technologie - pro běžnou vzájemnou komunikaci, pro sdílení výstupů své 
práce a pro vlastní hodnocení práce. Příčinou snad ani není tolik věkové složení pedagogických sborů 
(poměrně vysoký věkový průměr a absence mužského elementu), ale spíše právě nedostatek příležitostí 
získat přístup k informacím o nových formách práce právě prostřednictvím dostatečně podporovaného 
vzdělávání a vzájemné kolegiální spolupráce. Určitou změnou k lepšímu jsou v posledních dvou letech 
zjednodušené projekty financované z ESF a státního rozpočtu (tzv. šablony), vhodným řešením jsou 
rozhodně projekty zaměřené na spolupráci více škol najednou a výzvy typu Implementace Strategie 
digitálního vzdělávání II.

Co je cílem projektu? 
Jak již bylo výše naznačeno, cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a 
integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného 
vzdělávacího program Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. 
Rámcový návrh akreditace tohoto vzdělávacího programu předkládáme v příloze projektové žádosti. Z 
něho je patrná jeho základní struktura, sestávající z tří bloků vzdělávání - Učím se (prezenční 8 hodinový 
blok), Používám (prezenční 8 hodinový blok) a Tvořím (třetí blok sestávající z desítky on-line seminářů 
(20 hodin) a jeho obsahová vazba na Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

Dle harmonogramu jednotlivých klíčových aktivit je patrně, že v první části projektu bude tento rámec 
vzdělávacího programu naplněn zcela konkrétním obsahem, který pak bude v druhé časti prezentován 
učitelkám mateřských škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci vymezených 
hodinových dotací, a následně doplněný individuálními konzultacemi s jednotlivými pedagogy na 
školách. Pro vyšší účinnost vzdělávání bude s řešiteli projektu na školách spolupracovat tzv. motivační 
pracovník, který bude mít na starosti praktické naplňování znalostí nabytých během vzdělávání. Půjde o 
kmenového pracovníka školy, který bude pomocnou rukou svým kolegyním uvnitř mateřské školy a 
zároveň bude plnit úlohy styčné osoby a zpětné vazby pro tvůrce vzdělávacího programu a odborníky 
projektu pro úspěšné dokončení vzdělávacího programu. Celý proces vzdělávání a tvorby vzdělávacího 
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programu tak průběžně monitorován, tak aby v závěru projektu vznikl produkt veřejně přístupný 
pedagogické veřejnosti ve formě kvalitního digitálního vzdělávacího zdroje splňující všechny kritéria 
vyhlašovatele projektové výzvy. 

Neméně důležitým výstupem bude funkční a podpořená síť MŠ podpořených v projektu s 
kompetentními pedagogickými pracovníky dle požadavků DigCompEdu.

 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
Očekáváme, že projekt Naše školička je pilná jako včelička, naučí pedagogy zapojených mateřských škol 
aktivně ve své pedagogické činnosti uvědoměle pracovat s pojmy algoritmizace a robotizace a vybaví je 
potřebnými profesními kompetencemi v duchu Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů. 
Předpokládáme, že se učitelky mateřských škol naučí pracovat s moderními informačními technologiemi, 
a co považujeme za nejdůležitější - vzájemná kolegiální spolupráce a výměna profesních zkušeností se 
jim stane pracovní a osobní potřebou. V rámci regionů tak vznikne síť spolupracujících škol, jejich 
předmětem bude otevřená diskuse nejen o digitálních kompetencích, ale i o dalších aspektech 
pedagogické práce v mateřských školách. Ostatně, na základě podobné diskuse v rámci diskusních klubů 
ředitelek mateřských škol se zrodil základ tohoto projektu.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
Projekt je přímo zacílen na naplnění aktivity č. 4 projektové výzvy - Podpora digitálních kompetencí 
pedagogických pracovníků škol. 
Zde uvést 
vedle povinné aktivity Řízení projektu vždy pouze jednu povinně volitelnou aktivitu výzvy, kterou bude v 
projektu realizovat tak, aby byla patrná volba aktivity, tj. uvede přesný název v níže uvedeném znění 
zvolené aktivity.

Popis realizačního týmu projektu :
Struktura realizačního týmu je velice jednouchá a odpovídá základním pravidlům řízení procesů v 
organizaci. 
Projekt je řízen manažerem projektu, finanční stránku obstarává finanční manažer projektu (a to jak na 
straně předkladatele projektu, tak i na straně partnera projektu s finanční účastí). 
Odborné pozice jsou těmto pracovníkům podřízeny podle toho, jakou činnost má žadatel, resp. jeho 
partner v kompetenci.Předkladatel projektu má na starosti vše, co souvisí hodnocením a metodickým 
řízením projektu, partneru projektu byla svařena realizace vzdělávacího programu a vzdělávání. 
Soupis pracovních pozic je uveden v povinné příloze projektu (tabulka Realizační tým projektu), 
podrobnější popis činností pracovníků projektu a způsob stanovení jejich odměňování je uveden v 
příloze Popis realizačního týmu projektu - komentář).

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Klíčovým úkolem celého projektu je vytvoření vzdělávacího programu pro vedení a pedagogické 
pracovníky mateřských škol, který bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského 
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rámce pro digitální kompetence pedagogů. Za tímto účelem vzniknou samostatné internetové stránky, 
které budou on-line dostupné na veřejném internetu. Bude tak splněna základní podmínka 
vyhlašovatelů výzvy - veřejně poskytnout výstupy projektu (nejenom samotný vzdělávací program, ale 
také na něj navazují materiály - metodiky, návody, příklady dobré praxe apod.) bez toho, aniž by od 
zájemce o problém a veřejného uživatele byly vyžadovány jakékoliv dodatečné podmínky a v takové 
podobě, aby byly dostupné prostředky, které má potenciální uživatel k dispozici. Pro veřejnou prezentaci 
projektu bude zřízen rovněž veřejně dostupný youtube kanál.
Projekt bude průběžně prezentován na internetových stránkách předkladatele projektu a na stránkách 
jeho partnera Agentury Amos.
Průběžně budou informace o projektu zveřejňovány na regionálních stránkách s pedagogickým obsahem 
typu EDULK.cz, kam má partner projektu otevřený přístup. Nepůjde pouze o informace ve formě 
tiskových zpráv, ale o přístupové údaje na vzdělávací akce projektu - oborné semináře, on-line semináře 
apod. 
Jsme dohodnuti, že projekt bude periodicky prezentován na pracovních setkáních, které organizují 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro mateřské školy v Liberci a Jablonci nad Nisou.

V čem je navržené řešení inovativní? 
digitalizace a robotizace
kolegiální spolupráce
nové technologie ve vzdělávání - cloudové prostředí a profesní sociální sítě

Jaká existují rizika projektu? 
Problém při financování projektových aktivit - žadatel i partner s finanční účastí mají dostatečné finanční 
prostředky pro překlenutí případného zpoždění plateb v rámci schvalovacího procesu.
Nezájem cílové skupiny o projektové aktivity - žadatel a partner provedli při přípravě žádosti podrobnou 
analýzu zájmu a vzdělávacích potřeb cílové skupiny mezi mateřskými školami, se kterými dlouhodobě 
spolupracují a prostředí tak dobře znají. Všech 26 zapojených MŠ podepsalo souhlas se zapojením do 
projektu. Případný výpadek zapojené MŠ (např. sloučením 2 MŠ nebo zrušením MŠ) je žadatel připraven 
obratem řešit zapojením nové MŠ.
Fluktuace a stabilita realizačního týmu - žadatel i partner s finanční účastí, kteří budou zajišťovat 
odborné i administrativní aktivity, mají stabilní kmenový tým odborných pracovníků a dlouholetou 
spolupráci s externími spolupracovníky. Oba subjekty jsou tedy schopni zajistit kvalitní pracovníky pro 
realizaci projektu i jejich případnou změnu (např. z důvodu nemoci apod.).
Nízká kvalita vzdělávacího programu - toto riziko je velmi nízké, protože žadatel i partner pracují 
dlouhodobě s cílovou skupinou pedagogů v MŠ, působí v oblasti DVPP a také v oblasti posilování 
digitálních kompetencí. V projektu bude jako prevence tohoto rizika zřízena důležitá pozice evaluátora, 
který bude průběžně zjišťovat zpětnou vazbu na realizované aktivity a případné problémy bude schopen 
včas vyřešit a dovést tak odborný výstup k vysoké kvalitě a přínosu pro CS.
Nízká motivace pro plnění projektových cílů ze strany CS - tomuto riziku bude předcházeno jak v rámci 
evaluace, tak zapojením motivačních pracovníků na MŠ, kteří vlastním příkladem své dobré praxe ukáží 
CS smysluplnost a přínos projektových aktivit.



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

7

Klíčová slova :
mateřská škola, algoritmizace, robotizace, kolegiální spolupráce, digitalizace vzdělávání, digitální 
kompetence

Cílová skupina 

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu představují pedagogičtí pracovníci a vedení mateřských škol.
V rámci osvojování i získávání digitálních kompetencí může žadatel i partner s finanční účastí dle svých 
zkušeností konstatovat, že úroveň těchto kompetencí je u pedagogů v MŠ nízká a v porovnání s 
pedagogy na ZŠ a SŠ je jí věnována výrazně menší pozornost. V oblasti digitálních kompetencí pro práci v 
online prostředí (využití cloudu, online nástroje pro vzdělávání apod.) má CS jen velmi málo informací a 
pokud tyto nástroje využívá, pak jen ve velmi omezeném rozsahu a spíše pro soukromé účely.
Dalším problémem této CS je, že ve své výuce takové nástroje málo využívají. Tento stav chceme změnit 
tím, že v rámci projektu připravíme takový soubor aktivit, kdy pedagogy naučíme pracovat v online 
prostředí, aktivně ho využívat k řešení úkolů, ke komunikaci, nakládání s informacemi, k řešení 
problémů, ke spolupráci, k vytváření a ke sdílení obsahu a budování znalostí v pedagogické praxi i 
souvisejících profesních činnostech. Mateřským školám budou dále pořízeny programovatelné robotické 
hračky, díky kterým bude CS přenášet získané kompetence i do své vlastní pedagogické praxe.

Žadatel i partner mají s touto cílovou skupinou velké zkušenosti jako její zaměstnavatel, vzdělavatel, 
metodik ad.
Celkem se jedná o 26 MŠ, z jichž bude zapojeno více než 50 % jejich pedagogických pracovníků. Jedná se 
o cca 100 osob.
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Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o.
Jméno:
Příjmení:
IČ: 25610309
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 22. 9. 1997
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 

odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: txt3e89

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Mladá Boleslav
Název ORP: Mladá Boleslav
Městská část:
Obec: Bradlec
Část obce: Bradlec
Ulice: Na Výsluní
PSČ: 293 06
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 361
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:
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Osoby subjektu 

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Jitka
Příjmení: Nedvědová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 602817341
Email: jitka.mss@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:

5 633 517,40

Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:

5 633 517,40

Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:

0,00

Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:

0,00

Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 

274/1, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742101
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 13. 10. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: m2bkzdu
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
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Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec XIII-Nové Pavlovice
Ulice: Bezová
PSČ: 460 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/evidenční: 274
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Eva
Příjmení: Tichá
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 774817000
Email: ms17.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 

166/27, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742976
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 1. 2003
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: xpqkqc7
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec XIV-Ruprechtice
Ulice: Horská
PSČ: 460 14
Číslo orientační: 27
Číslo popisné/evidenční: 166
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Jaroslava
Příjmení: Kalinová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420734272447
Email: ms30.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Klíček" , Liberec, Žitná 832/19, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72743069
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 9. 10. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: 9iyksvs
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec VI-Rochlice
Ulice: Žitná
PSČ: 460 06
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 832
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem: Bc.
Jméno: Jana
Příjmení: Hermanová
Titul za jménem:
Telefon: 485130939
Mobil: 485130939
Email: jana.hermanova@ms-klicek.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742909
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 21. 10. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: smdkt2b
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
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Část obce: Liberec XXV-Vesec
Ulice: Jeřmanická
PSČ: 463 12
Číslo orientační: 27
Číslo popisné/evidenční: 487
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Zdeňka
Příjmení: Nevečeřalová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 731449196
Email: ms29.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 

831/7, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742585
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 1. 2003
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: vzbkshm
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec VI-Rochlice
Ulice: Dělnická
PSČ: 460 06
Číslo orientační: 7
Číslo popisné/evidenční: 831
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Marie
Příjmení: Vrkoslavová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 731411513
Email: ms23.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 

14, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72048085
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 26. 2. 2010
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: cknk6i8
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Střelecká
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 14
Číslo popisné/evidenční: 1067
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem:
Jméno: Eva
Příjmení: Čáchová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 734315445
Email: ms.strelecka@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72550341
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 1. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: 2nmadv5
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
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Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: 28. října
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 16
Číslo popisné/evidenční: 1858
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Hana
Příjmení: Nováková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 777766790
Email: 28rijna@materska-skola.com
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72550368
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 28. 2. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: dn9ah7e
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Husova
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 3
Číslo popisné/evidenční: 1444
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Lucie
Příjmení: Papoušková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 778061314
Email: husova@materska-skola.com
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

28

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 

4, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 75109522
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 31. 5. 2008
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: 3z8kr5a
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Havlíčkova
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 4
Číslo popisné/evidenční: 130
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem:
Jméno: Jolana
Příjmení: Stejskalová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 733644370
Email: podperinkou@mshavlickova.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, 

Československé armády 37, příspěvková 
organizace

Jméno:
Příjmení:
IČ: 72048115
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 26. 2. 2010
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: mdxk6i4
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
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Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Rýnovice
Ulice: Československé armády
PSČ: 466 05
Číslo orientační: 16
Číslo popisné/evidenční: 37
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Lenka
Příjmení: Brunnerová Jínová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 725369911
Email: ms.rynovice@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
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Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Maršovice 81,příspěvková 

organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 70695954
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 11. 3. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: 437kun2
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

34

MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Maršovice
Část obce: Maršovice
Ulice:
PSČ: 468 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 81
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Dana
Příjmení: Štrynclová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 739553404
Email: dana.strynclova@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72550406
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 24. 2. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: rvcadv8
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Slunečná
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 9
Číslo popisné/evidenční: 336
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem:
Jméno: Iveta
Příjmení: Jeriová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 608600051
Email: slunecna@materska-skola.com
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 

13, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72048107
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 27. 2. 2010
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: a2cmrtf
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
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Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Jugoslávská
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 13
Číslo popisné/evidenční: 1885
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Renata
Příjmení: Kolischová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 733161206
Email: msjugoslavska@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová 

Pasířská 10, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72550392
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 28. 2. 2012
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: ah5ah6z
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Nová Pasířská
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 10
Číslo popisné/evidenční: 3825
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Ivana
Příjmení: Novotná
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 777772294
Email: pasirska@materska-skola.com
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Pěnčín 62,příspěvková 

organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 70982643
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 21. 1. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: 68zkwx7
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Železný Brod
Městská část:
Obec: Pěnčín
Část obce: Pěnčín
Ulice:
PSČ: 468 21
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 62
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem:
Jméno: Hana
Příjmení: Pešková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 728813829
Email: skolka.pencin@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola, Most, Růžová 1427, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 49872192
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 7. 1994
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: kamx9v4
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Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Ústecký kraj
Název okresu: Most
Název ORP: Most
Městská část:
Obec: Most
Část obce: Most
Ulice: Růžová
PSČ: 434 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 1427
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Věra
Příjmení: Richterová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 724271833
Email: reditel@msruzova.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 49872206
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
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Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem

Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 7. 1994
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: p9gdn6d
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Ústecký kraj
Název okresu: Most
Název ORP: Most
Městská část:
Obec: Most
Část obce: Most
Ulice: Hutnická
PSČ: 434 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/evidenční: 2938
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:
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Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Šárka
Příjmení: Procházková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 735791453
Email: reditel@mshutnicka.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 49872214
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 7. 1994
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: tmuvxam
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Ústecký kraj
Název okresu: Most
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Název ORP: Most
Městská část:
Obec: Most
Část obce: Most
Ulice: Antonína Sochora
PSČ: 434 01
Číslo orientační: 2
Číslo popisné/evidenční: 2937
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem:
Jméno: Miroslava
Příjmení: Samková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420777818219
Email: ms.sochora@sochora.ms-most.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 

389/8, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742666
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 21. 9. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: et2kxzj
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec V-Kristiánov
Ulice: Březinova
PSČ: 460 05
Číslo orientační: 8
Číslo popisné/evidenční: 389
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Jana
Příjmení: Palasová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 731411518
Email: info@skolkapraminek.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Pod Ještědem" , Liberec, U 

Školky 67, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72743051
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 16. 10. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: d9ckw57
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec XIX-Horní Hanychov
Ulice: U Školky
PSČ: 460 08
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 67
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem: Bc.
Jméno: Pavla
Příjmení: Chundelová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 776484483
Email: ms32.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 

840/7, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72743221
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 16. 9. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: hbxku6d
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
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Část obce: Liberec VI-Rochlice
Ulice: Broumovská
PSČ: 460 06
Číslo orientační: 7
Číslo popisné/evidenční: 840
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Martina
Příjmení: Suchomelová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 602364068
Email: ms.motylek@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11,  

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72048069
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 1. 3. 2010
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: 92wmq93
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Jablonec nad Nisou
Ulice: Lovecká
PSČ: 466 01
Číslo orientační: 11
Číslo popisné/evidenční: 249
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Bc.
Jméno: Kateřina
Příjmení: Sýkorová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 734315545
Email: mslovecka@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, 

Mechová 10, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72048131
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 26. 2. 2010
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: m32k6me
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Jablonec nad Nisou
Název ORP: Jablonec nad Nisou
Městská část:
Obec: Jablonec nad Nisou
Část obce: Mšeno nad Nisou
Ulice: Mechová
PSČ: 466 04
Číslo orientační: 10
Číslo popisné/evidenční: 3645
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 
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Titul před jménem:
Jméno: Irena
Příjmení: Šolcová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 725369922
Email: ms.mechova@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Agentura Amos s.r.o.
Jméno:
Příjmení:
IČ: 06304001
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 27. 7. 2017
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 

odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO
Datová schránka: wwunnnx
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
Agentura Amos s.r.o. je společností akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v 
systému DVPP pod č.j.: MSMT- 29590/2017-1 . V rámci projektu bude partner s předkladatelem 
projektu spolupracovat na tvorbě vzdělávacího programu a lektoři této organizace budou realizovat 
vzdělávání učitelek mateřských škol. Z veřejně prezentované nabídky vzdělávání je zřejmé, že ma 
tento partner zkušenosti v práci s cílovou skupinou (pedagogičtí pracovníci mateřských škol), je 
sběhlý ve vzdělávání v práci s digitálními technologiemi a rovně disponuje odborníky z oblasti 
projektového řízení a vedení projektů financovaných z ESF. V gesci tohoto partnera také bude správa 
webových stránek projektu, údržba sdílených prostředí mateřských škol a technické podpora 
komunikačního prostředí projektu.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec VII-Horní Růžodol
Ulice: Dr. Milady Horákové
PSČ: 460 07
Číslo orientační: 60
Číslo popisné/evidenční: 447
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Kód druhu čísla domovního: 1
WWW: www.agenturaamos.cz

Osoby subjektu 

Titul před jménem: RNDr.
Jméno: Robert
Příjmení: Gamba
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 739541504
Email: rgamba@agenturaamos.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
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Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 

972/2, příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72741465
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 17. 9. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: daskttf
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.
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Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec VI-Rochlice
Ulice: Burianova
PSČ: 460 06
Číslo orientační: 2
Číslo popisné/evidenční: 972
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Dana
Příjmení: Charyparová
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 773968015
Email: ms.kyticka@seznam.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
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Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 

příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742810
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 12. 10. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: 3enkt27
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Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec V-Kristiánov
Ulice: Klášterní
PSČ: 460 05
Číslo orientační: 4
Číslo popisné/evidenční: 466
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: PaedDr.
Jméno: Kamila
Příjmení: Podrápska
Titul za jménem: Ph.D.
Telefon:
Mobil: 724302950
Email: info@msklasterni.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO
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Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 

340/7,příspěvková organizace
Jméno:
Příjmení:
IČ: 72742020
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

70

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem

Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku: 30. 11. 2004
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Datová schránka: ftgkyi2
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
MŠ je partnerem bez finančního příspěvku. MŠ a její pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do všech 
odborných aktivit projektu s cílem zvýšit jejich digitální kompetence dle rámce digitálních 
kompetencí pedagogů DigCompEdu.

MŠ vytvoří podmínky pro realizaci projektu a zapojí min. polovinu svých pedagogických pracovníků 
do projektových aktivit.

Pedagogové se budou účastnit prezenčního vzdělávání formou seminářů, online vzdělávání formou 
webinářů, individuálních konzultací formou komunikace s lektory a mentory, sdílení svých 
zkušeností v online prostředí a na prezenčních odborných seminářích, získané kompetence budou 
dále ověřovat ve své pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech a budou zapojeni do 
evaluace projektových aktivit i autoevaluace rozvoje vlastních digitálních kompetencí.

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec II-Nové Město
Ulice: Truhlářská
PSČ: 460 01
Číslo orientační: 7
Číslo popisné/evidenční: 340
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:
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Osoby subjektu 

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Miriam
Příjmení: Plačková
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420604251821
Email: ms02.lbc@volny.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu 

Veřejná podpora 

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Mimo režim veřejné podpory
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:
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Umístění 

Dopad projektu: CHKO/NP:

CZ020 Středočeský kraj
 

CZ0207 Mladá Boleslav  
CZ042 Ústecký kraj  
CZ0425 Most  
CZ051 Liberecký kraj  
CZ0512 Jablonec nad Nisou  

CZ0513 Liberec
 

Místo realizace: CHKO/NP:

CZ020 Středočeský kraj
 

CZ0207 Mladá Boleslav  
CZ042 Ústecký kraj  
CZ0425 Most  
CZ051 Liberecký kraj  
CZ0512 Jablonec nad Nisou  

CZ0513 Liberec
 

Umístění 

Dopad projektu:
CZ020 Středočeský kraj
CZ0207 Mladá Boleslav
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CZ042 Ústecký kraj
CZ0425 Most
CZ051 Liberecký kraj
CZ0512 Jablonec nad Nisou
CZ0513 Liberec

Místo realizace:
CZ020 Středočeský kraj
CZ0207 Mladá Boleslav
CZ042 Ústecký kraj
CZ0425 Most
CZ051 Liberecký kraj
CZ0512 Jablonec nad Nisou
CZ0513 Liberec

Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: Ŕízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Cílem povinné aktivity Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly 
průběžné vedení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas 
identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. 

Realizační tým této aktivity bude složen z administrativní a odborné pozice. Administrativní tým, který 
bude součástí klíčové aktivity Řízení projektu, bude zodpovědný za koordinaci projektových aktivit, za 
organizační a provozní stránku projektu a za dosažení plánovaných cílů, včetně naplnění plánovaných 
hodnot monitorovacích indikátorů. Bude zajišťovat efektivní komunikaci na všech úrovních realizace 
projektu, jednak směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a 
jednotlivým pracovníkům projektu. 
Projekt bude řídit manažer projektu žadatele ve spolupráci s manažerem projektu partnera s finanční 
účastí, kteří budou zodpovídat za správnost a přípravu monitorovacích zpráv, za administrativní 
koordinaci, za správnost změn v projektu. Budou organizovat porady realizačního týmu žadatele, 
partnera s finanční účastí i partnerů bez finanční účasti a zodpovídat za řádný chod projektu v souladu s 
harmonogramem. 
Součástí řízení projektu budou finanční manažeři žadatele a partnera s finanční účastí, kteří budou mít 
zodpovědnost za finanční správnost a platby. Budou mít dohled nad financováním projektu a stavem 
rozpočtu, budou kontrolovat a připravovat podklady pro žádosti o platbu, zpracovávat žádosti o platbu, 
připravovat podklady pro finanční části zpráv o realizaci.
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Administrativní i odborný tým se bude scházet k pravidelným poradám, kde bude monitorovat a 
plánovat naplňování odborných aktivit projektu.
 

Přehled nákladů:
Náklady související s řízením projektu:
- manažer projektu žadatel
- manažer projektu partner s finanční účastí
- finanční manažer projektu žadatel
- finanční manažer projektu partner s finanční účastí
- spotřební materiál
- náklady nezbytné pro realizaci projektu (provozní náklady kanceláře ad.)

Veškeré náklady související s řízením projektu budou financovány z nepřímých nákladů.

Název klíčové aktivity: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol 

Popis klíčové aktivity:
Klíčová aktivita bude zaměřena na tvorbu vzdělávacího programu, jeho pilotní realizaci na zapojených 
mateřských školách vč. průběžné aktualizace a evaluaci vzdělávacího procesu i autoevaluaci účastníků z 
cílové skupiny.
Vzdělávací program bude reflektovat potřeby cílové skupiny, které byly monitorovány v rámci přípravy 
projektové žádosti. Vzdělávací program bude zaměřen na získávání potřebných digitálních kompetencí 
pedagogů v mateřských školách, a to ve dvou cílech. 1. je využívání digitálních online technologií k řešení 
úkolů, komunikaci, nakládání s informacemi, řešení problémů, spolupráci, vytváření a sdílení obsahu a 
budování znalostí v pedagogické praxi i souvisejících profesních činnostech. 2. cílem je naučit pedagogy 
používat ve výuce digitální programovatelné pomůcky, díky čemuž budou přenášet digitální dovednosti 
do výuky a vzdělávat děti k informatickému myšlení.
Vzdělávací program bude obsahovat prezenční část vzdělávání formou semináře, online část vzdělávání 
formou webináře, individuální konzultace a účast na odborném setkání zapojených škol k sdílení 
zkušeností. Po absolvování úvodního vzdělávání budou učitelé využívat za pomoci motivačních 
pracovníků a odborného pracovníka ICT potřebné kompetence ve své pedagogické praxi a souvisejících 
profesních činnostech. Výstupy ze své praxe budou sdílet se svými kolegy a zároveň budou dávat 
zpětnou vazbu odbornému týmu pro aktualizaci vzdělávacího programu. Realizace vzdělávání bude 
průbežně hodnocena evaluátorem i zapojenými pedagogy.Každá mateřská škola obdrží z projektu 
pořízenou robotickou programovatelnou hračku a soubor vzorových úloh pro její využítí ve výuce.

Podrobnější popis KA je samostatnou přílohou projektové žádosti. Další samostatnou přílohou je 
předběžný rámcový návrh vzdělávacího programu.

Přehled nákladů:
Osobní výdaje - veškeré odborné pracovní pozice v rámci přímých nákladů (kapitola 1.1.2.1 rozpočtu) - 5 
870 940 Kč
Hmotný majetek a materiál - programovatelná robotická pomůcka pro MŠ (kapitola 1.1.2.3) - 380 000 Kč

Na část přípravy vzdělávacího programu předpokládáme objem financování cca 12 % přímých nákladů 
(zajišťují garant pro tvorbu vzdělávacího programu, oponent, motivační pracovník na mateřských 
školách, lektor, pracovník ICT)
Na část realizace vzdělávání dle vzdělávacího programu předpokládáme objem financování cca 77 % 
přímých nákladů (zajišťují garant pro realizaci vzdělávání, lektor, mentor, pracovník ICT, motivační 
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pracovník na MŠ; nákup programovatelné robotické pomůcky)
Na část evaluace předpokládáme objem financování cca 11 % přímých (zajišťují evaluátor, mentor, 
pracvník ICT)
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procento Měrná 
jednotka 
(přednastavena 
ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 6 972 175,00 100,00  
 1.1 Výdaje na přímé aktivity 0,00 0,00 5 577 740,00 80,00  
 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - 

investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 
tis. Kč NHIM)

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

 1.1.1.1 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.2 Hardware a vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.4 Úspory k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - 

neinvestiční
0,00 0,00 5 577 740,00 80,00  

 1.1.2.1 Osobní výdaje 0,00 0,00 5 227 740,00 74,98  
 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské 

příspěvky
0,00 0,00 4 461 600,00 63,99  

 1.1.2.1.1.1 Platy 0,00 0,00 1 920 000,00 27,54  
 
1.1.2.1.1.1.1

Garant pro tvorbu vzdělávacího 
programu - partner (SOHZ 100%)

20 000,00 24,00 480 000,00 6,88 Počet 
měsíců

 

 
1.1.2.1.1.1.2

Garant pro realizaci vzdělávání - 
partner 

20 000,00 24,00 480 000,00 6,88 Počet 
měsíců

 

 
1.1.2.1.1.1.3

Mentor - žadatel (SOHZ na 50%) 20 000,00 24,00 480 000,00 6,88 Počet 
měsíců

 

 
1.1.2.1.1.1.4

Evaluátor - žadatel (SOHZ na 50%) 20 000,00 24,00 480 000,00 6,88 Počet 
měsíců

 

 1.1.2.1.1.2 DPČ 0,00 0,00 300 000,00 4,30  
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1.1.2.1.1.2.1

Pracovník ICT - partner 12 500,00 24,00 300 000,00 4,30 Počet 
měsíců

 

 1.1.2.1.1.3 DPP 0,00 0,00 2 241 600,00 32,15  
 
1.1.2.1.1.3.1

Motivační pracovník na 
mateřských školách - žadatel

300,00 7 020,00 2 106 000,00 30,21 Počet hodin  

 
1.1.2.1.1.3.2

Oponent - žadatel (SOHZ 100%) 300,00 60,00 18 000,00 0,26 Počet hodin  

 
1.1.2.1.1.3.3

Lektor - partner 240,00 490,00 117 600,00 1,69 Počet hodin  

 1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 555 000,00 7,96  
 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 

platů a DPČ 
555 000,00 1,00 555 000,00 7,96  

 1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z 
DPP

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

 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 199 800,00 2,87  
 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 

platů a DPČ 
199 800,00 1,00 199 800,00 2,87  

 1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
DPP

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

 1.1.2.1.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 11 340,00 0,16  
 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele
11 340,00 1,00 11 340,00 0,16  

 1.1.2.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.2 Cestovní náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.2.1 Zahraniční 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.2.2 Per diem 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00 350 000,00 5,02  
 1.1.2.3.1 Hardware a vybavení 0,00 0,00 350 000,00 5,02  
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 1.1.2.3.1.1 Programovatelná robotická 
pomůcka pro MŠ

350 000,00 1,00 350 000,00 5,02  

 1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.3.3 Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.4 Drobný nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.5 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.6 Nákup služeb 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.6.1 Outsourcované služby 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.6.2 Nájem a leasing 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.7 Přímá podpora 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.8 Úspory k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00 1 394 435,00 20,00  
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 6 972 175,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 6 972 175,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 6 972 175,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 5 633 517,40
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 0,00
Podpora celkem: 5 633 517,40
Soukromé:
EIB:
Finanční mezera: 6 972 175,00
Vlastní zdroj financování: 1 338 657,60
% vlastního financování: 15,00
Zdroj financování vlastního podílu: Jiné národní veřejné finanční prostředky
% vlastního financování - více rozvinutý region: 50,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 14. 11. 2019
Zálohová platba: ANO
Záloha - plán: 2 264 000,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 2 264 000,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 30. 4. 2020
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Zálohová platba: ANO
Záloha - plán: 1 132 043,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 1 132 043,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 29. 10. 2020
Zálohová platba:
Záloha - plán: 1 132 043,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 1 132 043,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 30. 4. 2021
Zálohová platba:
Záloha - plán: 1 132 043,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 1 132 043,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 29. 10. 2021
Zálohová platba:
Záloha - plán: 1 132 046,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 1 132 046,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
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Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 25. 2. 2022
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: ANO

Kategorie intervencí 

Tematický cíl

Oblast intervence

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Ekonomická aktivita
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Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód: CZ020
Název: Středočeský kraj
NUTS2: Střední Čechy
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 66,65
Indikativní alokace: 4 426 642,23
Kód: CZ042
Název: Ústecký kraj
NUTS2: Severozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 20,78
Indikativní alokace: 1 380 129,42
Kód: CZ051
Název: Liberecký kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 12,57
Indikativní alokace: 834 852,11

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 

obyvatel)
Procentní podíl: 0,59
Indikativní alokace: 39 185,58
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 

obyvatel)
Procentní podíl: 9,25
Indikativní alokace: 614 350,20
Kód: 03
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Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 90,16
Indikativní alokace: 5 988 087,97

Indikátory 

Kód indikátoru: 50810
Název indikátoru: Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 28. 2. 2019
Cílová hodnota: 26,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021
Měrná jednotka: Organizace
ENVI:
Typ indikátoru: Výsledek
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 
(např. pilotování, ověřování, zavádění nových/inovativních metod )systémového nebo koncepčního 
projektu.
Popis hodnoty:
 

Kód indikátoru: 51301
Název indikátoru: Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 28. 2. 2019
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021
Měrná jednotka: moduly
ENVI:
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, který bude v souladu se 
zaměřením konkrétního SC. Jedná se o dlouhodobé systematické vzdělávání s metodickou oporou, 
které umožní uplatňovat nově získané vědomosti a dovednosti v pedagogické praxi.
Popis hodnoty:
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Horizontální principy 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Při realizaci projektu bude kladen důraz na princip rovných příležitostí a ochranu před diskriminací na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického původu,  náboženského  vyznání  nebo  víry,  zdravotního  
postižení,  věku  nebo  sexuální  orientace. Projekt bude přijímat taková opatření, aby projektové 
aktivity netvořily žádné bariéry, které by cílovým  skupinám  bránily v účasti na aktivitách projektu.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Při  plánování,  řízení,  monitorování a evaluaci projektu bude brán zřetel na rovný přístup k ženám i 
mužům. Žadatel zajistí, aby aktivity realizované projektem nediskriminovaly zapojené osoby na 
základě pohlaví.

Čestná prohlášení 
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Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele 
prohlašuje:
- Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.
- Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu 
bez ohledu na to, zda byly žadatelem 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.
- Nečerpám a nenárokuji 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 (Závěrečné)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele 
prohlašuje:
- Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
- Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
- Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+.
- Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.
- 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.
- 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.
- Zavazuji se k tomu, že  o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV.
- Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude vedena 
pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.
- 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 
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udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Dokumenty 

Pořadí: 1
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: _fiJNhbSEUiKGbJHlHdi5A|11624547::02 Prohlášení o 
přijatelnosti_ŽADATEL_ESF.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 8. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: LE_fVLB9-kmHHkxSETYHHA|11666029::03 
Harmonogram klíčových aktivit_MŠ Sedmikráska.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 8. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Realizační tým
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Realizační tým
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
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Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: JG4J2OwWSUON6rzK9yxHQQ|11662447::04 Relizační 
tým projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 8. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Pro přehlednost jsou komentáře k povinné příloze (tabulce) uvedeny v samostatné příloze projektu 
Popis realizačního týmu projektu - komentář

Pořadí: 4
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Komentář k rozpočtu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: yEtY5ONKmkqHE4i-eJP2YQ|12232261::Tabulka 
komentář k rozpočtu.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 8. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Export jednotkového rozpočtu do .xlsx formátu, komentář k jednotlivým položkám je uveden jako 
příloha č 34.

Pořadí: 5
Název dokumentu: Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - žadatel
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: jAYkQHfA60iQJF-3DF02XQ|11672721::01 Čestné 
prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - partner s 
finančním příspěvkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:
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Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: lyyjXPjS5EWpxw4wYxKG4Q|11661401::Čestné 
prohlášení úvodní a závěrečné_Agentura Amos.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - partner bez 
finančního příspěvku
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HnXPTr9wBEqZY4RAlcyP4g|11672923::Čestné 
prohlášení partnera vodní a závěrečné.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti - partner s finančním 
příspěvkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: xroce5ejfUuRLWx-ffQ-1A|11661378::Prohlášení o 
přijatelnosti_PARTNER_Agentura Amos.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti - partner bez finančního 
příspěvku
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: GAllygKSQUSFDNLscbuA3g|11673045::Prohlášení o 
přijatelnosti partnera.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: -20ohockE0yA2msFawx0Xg|11672758::07 Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_ŽADATEL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Principy partnerství - partner s finančním příspěvkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Sh5jlwa7UU2nAEcim6ltnA|11661320::Principy 
partnerství a prohlášení o partnerství_Agentura Amos, s.r.o..pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Principy partnerství - partner bez finančního příspěvku
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: z-IyeB0zoUqWHAdJipRzsA|11673150::Principy 
partnerství a prohlášení o partnerství.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury - žadatel
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
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Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: b1_vQcIN30eIFh7v4KbeYw|11672651::13 Prokázání 
vlastnické struktury_ŽADATEL.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury - žadatel s finančním 
příspěvkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rQei1x-pU0GlYdO2bxyt1Q|11661437::Prokázání 
vlastnické struktury_Agentura Amos.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Zkušenosti s cílovou skupinou
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: R4J4R9Wg6E6r3xJoKYMYAA|11663200::11 Příloha 
žádosti ISDV II_Zkušenosti s CS.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti posuzovatelů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 5CxPwXD4W069DWKFwetTFg|11672147::Prohlášení o 
nestranosti a mlčenlivosti nezávislého posuzovatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Pořadí: 17
Název dokumentu: Požadavky zapojené školy
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: g5FGVlI2dUW8kDy4tAGkmw|11673247::Požadavky 
zapojené školy.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Seznam zapojených škol
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: xTkdfnoie0aA3DJD9PVTVw|11673315::Seznam 
zapojených škol.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Doklad k oprávněnosti - partner s finančním příspěvkem 
(společenská smlouva)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: H9CGept-s0-FGPVV85gUeQ|11671711::spolecenska 
smlouva agentura amos s.r.o.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Doklad o právní subjektivitě - žadatel (výpis z 
obchodního rejstříku)
Doložený soubor: ANO
Povinný:
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Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: jPyQlcXQdE64bCJ5xOudBA|11672403::Výpis z 
ochodního rejstříku MŠ Sedmikráska.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Doklad o právní subjektivitě - partner s finančním 
příspěvkem (výpis z obchodního a živnostenského rejstříku)
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: jB7G1SgaX0a1O4l8Fi1JFg|11657994::Doklad o právní 
subjektivitě partner s finančním příspěvkem.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Originály výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku Agentura Amos

Pořadí: 22
Název dokumentu: Doklad o obratu - žadatel
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 5Np40lg-9E215fXyeLB5zg|11652935::Doklad o obratu - 
žadatel.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: CV nezávislých posuzovatelů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HGMixSCzzki1zKWr4nrJig|11671413::CV nezávislých 
posuzovatelů.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 27. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Pořadí: 24
Název dokumentu: Popis realizačního týmu projektu - komentář
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: YzjPQejxAE2qHkywmMJwtw|11665918::Popis 
realizačního týmu projektu komentář.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 28. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
doplňující informace k příloze č 2 Realizační tým

Pořadí: 25
Název dokumentu: Anotace vzdělávacího programu - rámcový návrh
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 9sAZbC7w2US-oFrIBLJJmw|11664933::Akreditace 
vzdělávacího programu DVPP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 28. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 26
Název dokumentu: Popis realizace klíčové aktivity "Podpora digitálních 
kompetencí pedagogických pracovníků škol!
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AlVjo564uUqOfUAArjks0A|11669858::Popis realizace 
klíčové aktivity.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NFBARMIR
Datum vložení: 28. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 27
Název dokumentu: Výpis ze školského rejstříku žadatele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
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Příloha: _IjP8gQVFEi79VlW1yguqw|11672448::Výpis z rejstříku 
škol a školských zařízení MŠ Sedmikráska.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 28. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 29
Název dokumentu: Vypořádání připomínek
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: qpHM8CbaXEWKJHwDtrZ5tA|12232333::Vpořádání 
připomínek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Komentovaná výzva k doplnění žádosti o dotaci.

Pořadí: 30
Název dokumentu: Opravená dokumentace MŠ Sluníčko, Liberec, 
IČO:72742101 
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: E5sgyYzYL0C58R2LC_V8nw|12232393::MŠ Sluníčko.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Čestné prohlášení ? úvodní a závěrečné, Prohlášení o přijatelnosti - partner, Seznam zapojených škol, 
Požadavky zapojené školy, Smlouva o partnerství, či Principy partnerství za partnera MŠ Sluníčko, 
Liberec, IČO:72742101 jsou podepsány ředitelkou mateřské školy a doloženy v příloze.

Pořadí: 31
Název dokumentu: Opravená dokumentace MŠ Jablonec nad Nisou, IČO: 
72550392 
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: cEfrJl4X60mxZtnrSkAkJg|12232410::MŠ Pasířská.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 IZGAMROB Verze 4 
9.9.2019 22:38

95

Čestné prohlášení ? úvodní a závěrečné, Prohlášení o přijatelnosti - partner, Seznam zapojených škol, 
Požadavky zapojené školy, Smlouva o partnerství, či Principy partnerství za partnera MŠ Jablonec nad 
Nisou, IČO: 72550392 jsou opatřeny platným certifikátem a doloženy v příloze.

Pořadí: 32
Název dokumentu: Doplnění dokumentace MŠ Most, IČO:49872206 
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 02sWV-s4JkayQqqcDzg9FA|12232120::Doklad o 
jmenování ředitele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Je doložena úředně ověřený originál zmocnění Mgr. Šárky Procházkové.

Pořadí: 33
Název dokumentu: Opravená dokumentace MŠ Motýlek, Liberec, IČO: 
72743221
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: o2ypCTzz8ESR2YPxLMtweA|12232363::MŠ Motýlek.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Povinné přílohy: Prohlášení o přijatelnosti - partner, Seznam zapojených škol za partnera, Smlouva o 
partnerství, či Principy partnerství za partnera MŠ Motýlek, Liberec, IČO: 72743221 jsou opatřeny 
platným certifikátem a doloženy v příloze.

Pořadí: 34
Název dokumentu: Doplnění příloh ke komentáři k rozpočtu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: NRaSEPDKOkiviDs2yizFYg|12232282::Komentář k 
rozpočtu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IZGAMROB
Datum vložení: 3. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Komentář k rozpočtu doplňujeme  v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce - obecná část, kapitola 
5.2.8. - celkem dva soubory:
Export jednotkového rozpočtu do .xlsx formátu (je nahrán jako příloha č 2)
Komentář k jednotlivým položkám výdajů na přímé aktivity
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Pořadí: 37
Název dokumentu: Zápis z jednání HK ISDV II KA4_26.6.2019
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hZECV1MSsEah4hCMJMB4GA|13926027::Zápis z jednání 
VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 4_26_6_2019_12414.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: DOSLEN
Datum vložení: 19. 7. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Seznam odborností projektu 

Odbornost: 1C9.6
Popis: Využití digitálních technologií ve vzdělávání/Using digital 
technologies in education





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 121393293-19964-190816102724, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JITKA MANHARTOVÁ

Vystavil: Statutární město Jablonec nad Nisou
Pracoviště: Statutární město Jablonec nad Nisou
V Jablonci nad Nisou dne 16.08.2019

121393293-19964-190816102724
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