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Žádost o podporu
Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash):
Zkrácený název projektu:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
1GCU1P
Inkluze do škol

Projekt
Číslo programu:
Název programu:

02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
Název výzvy:
ose 3 OP

02_15_007
Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní

Název projektu CZ:
Název projektu EN:

Inkluze do škol
Inclusion in schools

Anotace projektu:
Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech základních škol ve městě Děčín prostřednictvím vzniku
školních poradenských pracovišť na každé škole, personálním posílením škol, DVPP, metodickým
vedením ředitelů škol i pedagogických sborů, sdílením dobré praxe mezi školami a zavedením trvalé
spolupráce škol a Magistrátu města Děčín. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat
nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a
pedagogů.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Skutečné datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících):
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Režim financování:

Ex-ante

:
Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle
Číslo programu, Název programu
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo opatření, Název opatření

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
02.3.61 Socioekonomická integrace
marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle chudobě
02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně
Číslo, Název
začleňování romských dětí do vzdělávání
Procentní podíl
100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
0,00
Méně rozvinuté
100,00

Popis projektu
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Anotace projektu
Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost všech základních škol ve městě Děčín prostřednictvím vzniku
školních poradenských pracovišť na každé škole, personálním posílením škol, DVPP, metodickým
vedením ředitelů škol i pedagogických sborů, sdílením dobré praxe mezi školami a zavedením trvalé
spolupráce škol a Magistrátu města Děčín. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat
nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a
pedagogů.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt se zaměřuje na problematiku školní neúspěšnosti dětí na základních školách, je určen žákům
a pedagogickým pracovníkům základních škol v okresu Děčín. Projekt podporuje vzdělávání a
metodickou podporu učitelů, výchovných poradců, školních psychologů, metodiků prevence, vedení
školy atd. v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených školním neúspěchem nebo
předčasným odchodem ze vzdělávání. V této souvislosti projekt podporuje výměnu zkušeností mezi
základními školami a navázání komunikace s magistrátem města ve věci inkluzivního vzdělávání a
rovných příležitostí. Projekt řeší způsob vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, ať je typ a
rozsah znevýhodnění vyžadující tato opatření jakýkoli (od sociokulturně-ekonomického znevýhodnění
přes speciální vzdělávací potřeby). Projekt řeší nevyrovnaně nastavené a mnohdy naprosto
neuspokojující inkluzivní prostředí na jednotlivých školách ve městě. Snaží se zamezit ghettoizaci
některých škol. Projekt systémově v rámci celého města řeší školní neúspěšnost dětí s potřebou
podpůrných opatření a podporuje rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Snaží se navázat
komunikaci a spolupráci mezi ze společenského hlediska výběrovými školami a školami ovlivněnými
přítomností sociálně vyloučených lokalit. Vzhledem k sociokulturnímu složení obyvatelstva města a
vysoké nezaměstnanosti největší podíl dětí ohrožených školním neúspěchem pochází ze
sociokulturně nebo ekonomicky znevýhodněného prostředí. Projekt se tedy z valné části zaměřuje na
vyrovnávání příležitostí právě takto znevýhodněných dětí. Děti ze sociokulturně ekonomicky
znevýhodněného prostředí ale i ostatní žáci s potřebou podpůrných opatření je třeba vzdělávat
inkluzivně v otevřeném kolektivu začleněné do běžného vzdělávacího proudu již od nízkého věku.
Zároveň projekt učí vedení jednotlivých škol pracovat a zajišťovat nejrůznější státem podporovaná
podpůrná opatřeními pro děti, které je potřebují.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčin problémů je hned několik.
- Město Děčín se dlouhodobě potýká se strukturální nezaměstnaností vyšší 10 %, ve městě se nachází
několik sociálně vyloučených lokalit s výraznou romskou komunitou, tudíž nezanedbatelná část
obyvatelstva může být označena jako sociokulturně znevýhodněná.
- Základní školy nemají správně nastavené procesy komunikace mezi sebou a nefunguje tudíž sdílení
dobré praxe. Některé školy s dětmi ohroženými školním neúspěchem pracovat umí, ale neexistuje
prostředí, kde by byla tato dobrá praxe sdílena.
- Některé školy se snaží profilovat jako výběrové a neumějí s dětmi se sociokulturně-ekonomicky
znevýhodněného prostředí pracovat.
- Jiné školy přes výrazný podíl dětí ohrožených školním neúspěchem v jejich školních kolektivech
neznají možnosti podpůrných opatření, která stát poskytuje pro tyto děti, a neumějí je využívat ani
zajišťovat.
- Ze strany magistrátu nebyla doposud problematika inkluzivního vzdělávání řešena komplexně.
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- Dále bývá složitá a zdlouhavá diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří rodiče
pedagogickou poradnu přes veškeré snahy pedagogických pracovníků s dítětem nenavštíví nebo je
proces diagnostikování dlouhý a škola tak jen obtížně může nastavit individuální vzdělávací plány
včas.
- Na školách nejsou nastaveny procesy v rámci jednání a spolupráce s dětmi a rodinami ze
sociokulturně nebo ekonomicky znevýhodněného prostředí.
- Kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání sociokulturně a ekonomicky
znevýhodněných dětí a žáků jsou mnohdy nedostatečné. Většina pedagogů a ředitelů v podstatě
neví, jak k problému přistupovat, neznají možnosti řešení.
- Někteří pedagogičtí pracovníci a veřejnost vnímají inkluzivní vzdělávání a možnosti společného
vzdělávání dětí a žáků, kteří žijí v odlišných sociálních podmínkách, negativně.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je navýšit počet proinkluzivních škol běžného vzdělávacího proudu napříč celým
městem, nastavit komunikaci mezi školami a městem, zřídit školská poradenská pracoviště a pokusit
se změnit negativní názor pedagogických pracovníků a veřejnosti na inkluzivní vzdělávání
prostřednictvím vyškolených pedagogických pracovníků a mentoringu. Projekt je zaměřen i na
podporu škol a inkluzivního prostředí v státem nastaveném prostředí, aby školy dokázaly uplatňovat
inkluzivní metodody ve vzdělávání i bez následné finanční pomoci ze strukturálních fondů. Proškolení
pedagogických pracovníků a nastavení inkluzivního prostředí na školách má snížit počet žáků s
nedokončeným základním vzděláním a dát tak všem dětem, ať jsou jakkoli znevýhodněny, možnost
se dál vzdělávat. Úkolem vzdělávání na školách v Děčíně je poskytovat rovné příležitosti dětem z jak
sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, tak všem dětem, které vykazují potřebu
podpůrných opatření a mohly by tak být ohroženy školním neúspěchem. Nastavené platformy
umožňující vzájemnou komunikaci škol a magistrátu města má za úkol šířit sdílení dobré praxe v
rámci inkluzivního vzdělávání tak, aby pro každou školu se stal inkluzivní přístup k dítěti součástí
výchovně-vzdělávacího procesu. Zřízení školských poradenských pracovišť přinese usnadnění
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků a zlepšení komunikace a práce s dětmi a
jejich rodinami ze sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí tak, aby školy poskytly
kvalitní vzdělání všem svým žákům s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Dalším
cílem projektu je naučit všechny školy orientovat se v problematice inkluze a v možnostech
podpůrných opatření.
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Očekáváme, že projekt s sebou přinese hned několik změn.
- Nastavení inkluzivního způsobu vzdělávání na všech školách v Děčíně a zamezení vzniku "romských"
škol.
- Vznik školního poradenského pracoviště na každé škole pro rychlejší a přesnější diagnostiku dětí.
Toto školské poradenské pracoviště bude tvořeno tzv. inkluzivním týmem, skládajícím se z
koordinátora inkluze, školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence a na každé
škole bude podporovat systematickou a odbornou práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem.
Očekáváme zlepšení komunikace s rodiči dětí ze sociokulturně-ekonomicky znevýhodněného
prostředí.
- Změna pohledu pedagogického personálu a rodičů dětí na inkluzi a možnosti začleňování dětí s
potřebou podpůrných opatření do běžného vzdělávacího proudu díky profesionální a specializované
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práci s těmito dětmi ze strany pedagogických pracovníků, kteří budou v rámci projektu na téma
inkluze patřičně proškoleni organizací věnující se dlouhodobě tématu inkluze a vzdělávání - Člověk v
tísni. Zároveň bude pedagogickým pracovníkům poskytována metodická podpora.
- Učitelé budou mít díky navýšení personálních kapacit na školách více prostoru a času pro práci s
dětmi a přizpůsobení výuky možnostem jejich vzdělávání.
- Díky školení a metodické podpoře budou rozšířeny obzory pedagogů a vedoucích pracovníků co se
týče inkluze. Odstranění problému spočívajího v neznalosti problematiky a možnostech řešení.
- Zavedení pravidelného setkávání zástupců jednotlivých škol a pracovníka magistrátu z důvodu
koncepčního řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a tedy dětí z nich pocházejících, které
jsou ohroženy školním neúspěchem, předávání si dobré praxe a sdílení zkušeností v oblasti
inkluzivního vzdělávání a práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, díky metodickému vedení
odborného garanta projektu a metodika experta, kteří mají s inkluzí mnohaleté zkušenosti.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
1. Podpora školních pracovišť - vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze. Vznik školského
poradenského pracoviště na každé škole, které bude tvořeno inkluzivním týmem skládajícího se z
koordinátora inkluze, školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Inkluzivní
týmy budou formou mentoringu vedeny metodikem expertem a odborným garantem, kteří jsou
hlavními představiteli inkluzivního vzdělávání v Děčíně.
2. Podpora prostřednictvím školních asistentů - navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých
školách. Celkem se jedná o 22 školních asistentů pro 11 škol. Tito asistenti budou primárně určeni pro
podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku
vzdělávání dítěte.
3. Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků - školení pedagogických pracovníků. Proběhnou školení celých pedagogických sborů na
všech školách, budou podrobně proškoleny inkluzivní týmy i vedoucí pedagogičtí pracovníci. Tato
školení bude všechny provádět partner projektu nezisková organizace Člověk v tísni (ČvT), jejíž
zkušenosti s cílovou skupinou, s žáky ohroženými školním neúspěchem, jsou nenahraditelné a školení
tak s jistotou nebudou postrádat koncepční provázanost.
4. Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy - tuto
podporu zajistí nově vzniklá školská poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní
týmy, metodik expert a odborný garant projektu.
5. Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení v rámci této aktivity budou probíhat pravidelná setkávání vedoucích a pedagogických pracovníků a
vzniknou nové platformy za účelem sdílení zkušeností a předávání si dobré praxe. Koncepční
provázání nových platforem zajistí metodik expert a odborný garant projektu.
Popis realizačního týmu projektu :
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Realizační tým (RT) vykonává povinnou aktivitu projektu Řízení projektu, je tvořen administrativním
týmem a odborným týmem.
Administrativní tým
- zodpovídá za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení
plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů, zajišťování efektivní
komunikace na všech úrovních realizace projektu. Zajišťuje publicitu projektu. Nepracuje s cílovou
skupinou.
Projektový manažer - zodpovídá za celkové řízení projektu a za věcnou správnost administrativy
projektu. (0,2 úvazku)
Finanční manažer - zodpovídá za finanční část projektu. (0,2 úvazku)
Koordinátor projektu - zástupce zřizovatele škol, administruje projekt směrem od jednotlivých škol k
manažerovi projektu. Aktivně pracuje s koordinátory aktivit na školách prostřednictvím nichž
koordinuje aktivity projektu. Podílí se na organizaci aktivit projektu. (0,5 úvazek)
Odborný tým
- zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu. Aktivně pracuje s
cílovou skupinou.
Odborný garant projektu - Mgr. Alena Tomášková, podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS.
(0,5 úvazku)
Metodik expert - Mgr. Roman Stružinský, podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS. (0,5
úvazku)
Pracovník za Agenturu pro sociální začleňování - zaštiťuje tvorbu a realizaci Plánu postupu k
vyrovnávání počtu žáků s potřebou podpůrných opatření mezi školami.
Odborný garant ČvT - zástupce partnera projektu, zprostředkovává komunikaci mezi lektory,
realizačním týmem a partnerem projektu (Člověk v tísni). (0,1 úvazku)
Koordinátor aktivit na školách - 11x, zástupce ZŠ, na každé škole bude působit koordinátor, který
koordinuje jednotlivé aktivity na školách, pracuje s cílovou skupinou v rámci školy. (DPP)
Kvůli velkému počtu osob v RT budou jednání rozdělena. Jednou měsíčně se bude scházet realizační
tým bez koordinátorů aktivit na školách, s těmito bude samostatně jednat koordinátor projektu dle
potřeby.
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Výstupy projektu jimž jsou hlavně proškolení pedagogičtí pracovníci a proinkluzivní prostředí na
školách budou během projektu šířeny v rámci povinné publicity popsané v Příručce pro žadatele a
příjemce OP VVV, dále formou článků na webu města, na školských portálech, ve Zpravodaji města, v
místních novinách a v odborných periodikách. Na konci projektu proběhne závěrečná konference
projektu, která odbornou i laickou veřejnost seznámí s průběhem projektu, s přínosy projektu a
smyslem inkluzivního vzdělávání.
V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků si bude každý podpořený pedagogický pracovník ve
spolupráci s koordinátorem inkluze vést portfolio. Toto portfolio bude promítat, kterým DVPP daný
pracovník během projektu prošel a jakým způsobem školení a metodická podpora ovlivnily jeho
vzdělávací metody v praxi.
V čem je navržené řešení inovativní?
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1. Inovativní je spolupráce všech základních škol pod vedením Magistrátu města Děčín a nastartování
změn na ZŠ směrem k inkluzivnímu vzdělávání.
2. Inovativnost rovněž spočívá v cílené podpoře celých pedagogických sborů a ve spolupráci při
vzdělávání pedagogických pracovníků reflektující aktuální potřeby a trendy na ZŠ, které by měly
podpořit budoucí změny ve školském vzdělávacím systému směrem k inkluzi.
3. Inovativnost projektu je rovněž v zaměření vzdělávacích aktivit projektu, metodickém vedením škol
a navázání úzké spolupráce mezi jednotlivých odbornými skupinami na ZŠ (např. spolupráce
koordinátorů inkluze, školních psychologů, ale i celých školních poradenských pracovišť).
4. Dále pak spočívá inovativnost v síťování ZŠ a předávání si příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání
žáků s potřebou podpůrných opatření, případně ohroženými školním neúspěchem.
Jaká existují rizika projektu?
V průběhu přípravy projektu bylo identifikováno několik možných rizik, se kterými je nutné v průběhu
realizace počítat. Míra rizika (M) je hodnocena od 1 do 3 vzestupně.
1. Nedostatek finančních prostředků, pakliže se zpozdí zálohové platby ze strany poskytovatele
dotace a ředitelé škol nebudou mít finanční prostředky na mzdy svých nových zaměstnanců v rámci
projektu
M: 1
- město Děčín si vyčlení finanční rezervu pro případ nutného předfinancování.
2. Nedostatečná motivace a zájem o vzdělávací aktivity ze strany osob z řad cílových skupin
M: 2
- toto riziko se pokusíme zmírnit pozicemi koordinátor aktivit na škole, motivací a metodickým
vedením cílové skupiny.
3. Nefunkční spolupráce mezi partnery
M: 2
- pro eliminaci rizika budou pořádány pravidelné schůzky realizačního týmu s partnery projektu.
4. Nedostatečná a chybná administrace a koordinace projektu
M: 2
- riziko eliminujeme pravidelnými schůzkami administrativního a odborného týmu a dostatečným
personálním obsazením zodpovědnými lidmi.
5. Nekompetentní a nedostatečně motivovaní noví pedagogičtí zaměstnanci
M: 3
- z důvodu poptávky po nových zaměstnancích zahájené až při rozhodnutí o poskytnutí dotace se
může stát, že na pracovním trhu budou k dispozici již pouze nekompetentní či nedostatečně
motivovaní zaměstnanci. Riziko se pokusíme odstranit dřívější poptávkou po nových zaměstnancích a
zaměřením se na absolventy vysokých škol.
6. Nedostatek personálních kapacit
M: 3
- vzhledem k tomu, že projekt je uskutečňován v kraji s vysokým odlivem vysokoškolských
pracovníků, může se stát, že pro projekt nenajdeme dostatek kvalifikovaných pracovníků. Tomu se
budeme snažit zabránit poptávkou na vysokých školách před zahájením projektu, zejména na UJEP v
Ústí nad Labem.
Klíčová slova :
Sestava vytvořena v MS2014+
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inkluze, inkluzivní vzdělávání, děti, žáci, pedagogičtí pracovníci, vzdělávání, sociokolturní,
znevýhodnění, SVP, podpůrná opatření

Cílová skupina
Cílová skupina:
Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí
ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času
dětí a mládeže
Popis cílové skupiny:
Jedná se o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle nového školského zákona děti a
žáci s potřebou podpůrných opatření, kde jsou již řazeny i děti ze sociokulturně a ekonomicky
znevýhodněného prostředí), děti a žáky ze sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí,
děti a žáky, kteří mohou být ohroženi školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání.
Cílová skupina děti a žáci jsou podpořeni skrze podporu pedagogických a vedoucích pracovníků na
základních školách. Díky podpoře poskytnuté pedagogickým pracovníkům budou děti a žáci
vzděláváni v proinkluzivním prostředí inkluzivně proškolenými pedagogy.
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Popis cílové skupiny:
Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci jedenácti základních škol ve městě Děčín, kteří
budou v rámci projektu vzděláváni a metodicky vedeni, aby inkluzivní metody vzdělávání přijali za své
k výuce. Podpoření pedagogičtí pracovníci budou: celé pedagogické sbory na jednotlivých ZŠ, třídní
učitelé, školní psychologové, koordinátoři inkluze, metodici prevence, výchovní poradci a školní
asistenti.
Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Popis cílové skupiny:
Další primárně podpořenou cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci ZŠ, kteří budou proškoleni a
metodicky vedeni, aby škola pod jejich vedením během projektu zvýšila svou proinkluzivitu.
Cílová skupina:
Žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi
předčasným odchodem ze vzdělávání
Popis cílové skupiny:
Žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ohroženi školním neúspěchem nebo
předčasným odchodem ze vzdělávání jsou druhotně podpořenou cílovou skupinou projektu
prostřednictvím proškolených pedagocických zaměstnanců a vedoucích pracovníků, díky čemuž se
navýší proinkluzivita školského zařízení zaměřená přímo na tento typ žáků.

Sestava vytvořena v MS2014+
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Subjekty projektu
Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
Statutární město Děčín
00261238
Obec
Ano
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
387,00
27 980 047,53
172 594 882,50
Velký podnik
Ano

Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín IV-Podmokly
Mírové nám.
405 02
5
1175
1
www.mmdecin.cz

MJZEMANN
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Marie
Blažková

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Anna
Zemanová

412593335
marie.blazkova@mmdecin.cz
Ano

723581146
anna.zemanova@mmdecin.cz
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace
72744367
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
20.9.2003
Nejsem plátcem DPH

MJZEMANN
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11

Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín XXVII-Březiny
Kosmonautů
405 02
177
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Věra
Floriánová
731495233
zskosmonautu@volny.cz
Ano
Ano
MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na
Pěšině 330, příspěvková organizace
72744057
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
27.9.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
MJZEMANN
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Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Děčín IX-Bynov
Na Pěšině
405 05
330
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

PeaDr. Ing.
Michal
Slavík
PhD.
775861910
zsbynov@seznam.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín III,
Březová 369/25 , příspěvková organizace
72744529
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
1.8.2003
Nejsem plátcem DPH
MJZEMANN
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Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín III-Staré Město
Březová
405 02
25
369
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Alena
Čuříková

MJZEMANN
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Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

775866262
zsdcbrezova@seznam.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace
72743972
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
14.8.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
MJZEMANN
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Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VIII-Dolní Oldřichov
Vojanova
405 02
12
178
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Karel
Rajchl
775868551
karel.rajchl@zsvojanova.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 ,
příspěvková organizace
72744448

MJZEMANN
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Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
5.8.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Míru
407 11
152
1

Osoby subjektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Jaroslav
Hauzírek
Mgr.
731460292
hauzirek@zsboletice.info
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 ,
příspěvková organizace
72743735
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
1.8.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Sestava vytvořena v MS2014+
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Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
Kamenická
405 02
50
1145
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Jaroslav
Skála
775859790
info@zskamenicka.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
MJZEMANN
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Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

CZE - Česká republika
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace
72743492
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
1.7.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín I-Děčín
Komenského nám.
405 02
3
622
1

MJZEMANN
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Olga
Křivohlavá
775861995
skola@zsdckomen.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:

Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
72743573
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
1.7.2003
Nejsem plátcem DPH

Ano

MJZEMANN
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Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín II-Nové Město
Vrchlického
405 02
5
630
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr.
Jiří
Brouček
777621949
info@zsvrch.cz
Ano
Ano

MJZEMANN
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Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 ,
příspěvková organizace
72743891
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
1.8.2003
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín VI-Letná
Na Stráni
405 02
2
MJZEMANN
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Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

879
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Vít
Průša
723464622
vit.prusa@zsnastrani.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo náměstí 688/11, příspěvková
organizace
72743816
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
18.6.2003
Nejsem plátcem DPH
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Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Ústecký kraj
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín IV-Podmokly
Raisova
405 02
11
688
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr. Bc.
Alena
Tomášková
723536763
alena.tomaskova@machovka.cz
MJZEMANN
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Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace
47274743
Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
Ano
17.3.2010
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce 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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se účastní celé realizace projektu. Každá ZŠ je hlavní podpořenou organizací. ZŠ se bude
podílet na organizaci projektu prostřednictvím pozice Koordinátor aktivit na školách, jehož úkolem
bude motivovat cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci k účasti na projektu a na DVPP. Na ZŠ bude
zřízeno školní poradenské pracoviště, tzv. inkluzivní tým, ZŠ bude spolupracovat s odborným
garantem projektu a metodikem expertem, kteří jí budou metodicky vést, vedení ZŠ se bude
účastnit pravidelných schůzek, které bude organizovat Koordinátor projektu a příslušní pracovníci se
budou účastnit nově vzniklých platforem, odborných tématických setkání, kde bude docházet k
metodické podpoře a sdílení dobré praxe (viz Klíčové aktivity).
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Ústecký kraj
Děčín
MJZEMANN
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Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Děčín
Děčín
Děčín VI-Letná
Školní
405 02
5
1544
1

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Miroslav
Kettner
775865660
skola@zszelenice.cz
Ano
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Sestava vytvořena v MS2014+

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Obecně prospěšná společnost
Ano
16.4.1999
MJZEMANN
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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
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází
operace CZ:
Partner se podílí na realizaci projektu od jeho počátku do října roku 2018, konkrétně na všech DVPP
pro pedagogické pracovníky. Organizace Člověk v tísni koncepčně povede všechna školení pro
vedoucí a pedagogické pracovníky.
Konkrétně:
2 x výjezdní zasedání ? 12 hodin seminářů (8+4 hod.) => 24 hodin školení ? pro Koordinátory
aktivit na škole, témata typu: Jak měnit školu směrem k inkluzi, Jak pracovat a vést školní
poradenské pracoviště atd.
Proškolení celých pedagogických sborů ? 11 škol, jedná se o 6 hodinové školení k inkluzi
zvlášť na 1. a 2. stupni, -> první 2 hodiny školení proběhnou dohromady (1. i 2. stupeň) na téma
spolupráce pedagogického sboru, následující 4 hodiny školení budou pedagogové rozděleni do dvou
skupin podle stupňů a budou se věnovat tématu inkluze. Tzn. 22 školení po šesti hodinách. Školení
budou probíhat na jednotlivých školách.
5 x školení inkluzivních týmů - semináře v rozsahu 8 hodin => 40 hodin školení, témata
školení např.: Týmová práce školního poradenského pracoviště, Jak pracovat s žáky s potřebou
podpůrných opatření, Jak pracovat s rodiči žáků, kteří potřebují podpůrná opatření.
2 x workshop pro inkluzivní týmy (školní poradenská pracoviště), délka jednoho workshopu
8 hodin => 16 hodin
Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:
Sestava vytvořena v MS2014+

Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa
sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 2
Praha
Vinohrady
Šafaříkova
120 00
24
635
1
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Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Tomáš
Habart
222350813
tomas.habart@clovekvtisni.cz
Ano

Šimon
Pánek
226200400
simon.panek@clovekvtisni.cz
Ano

Účty subjektu

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Zřizovatel/Nadřízený Kraj
CZE - Česká republika
Ústecký kraj
70892156
Kraj
Ano
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Ano

Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-město
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-centrum
Velká Hradební
400 01
48
3118
1

Osoby subjektu

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:

Sestava vytvořena v MS2014+

Dotace ÚSC
0710 - Česká národní banka
CZ9207100000940008423411
CZK
Česká republika
94
8423411
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4.8.2016 9:53

31

Umístění
Dopad projektu:

CHKO/NP:

562335 Děčín

Místo realizace:

CHKO/NP:

562335 Děčín

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

Podpora školních poradenských pracovišť

Popis klíčové aktivity:
Na všechny základní školy v Děčíně zřizované městem budou přijati noví zaměstnanci. Konkrétně se
bude jednat o 6 školních psychologů (každý psycholog bude mít na starosti dvě ZŠ, v případě ZŠ Míru,
která je nejproblematičtější, co se týče blízkosti sociálně znevýhodněné lokality a počtu dětí s
potřebou podpůrných opatření, bude na škole působit školní psycholog na celý úvazek). Dále na
každé ZŠ vznikne pozice koordinátor inkluze a budou vyčleněni koordinátoři aktivit na školách, kteří
cca 15 hodin měsíčně budou řídit a dohlížet na práci nových zaměstnanců a inkluzivního týmu, který
vznikne na každé ZŠ složením koordinátora inkluze, školního psychologa, výchovného poradce a
metodika prevence. Koordinátoři aktivit na školách budou povětšinou ředitelé škol, aby nastolení
inkluzivního prostředí na škole mělo svou oporu i ze strany pedagogického vedení. Inkluzivní tým
bude na škole tvořit školní poradenské pracoviště, které ve spolupráci se poradenským pracovištěm
urychlí, zjednoduší a zpřesní diagnostiku dětí s potřebou podpůrných opatření a napomůže ke lepší
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spolupráci mezi dětmi ohroženými školním neúspěchem, pedagogy a rodiči. Velký důraz v rámci
podpůrných opatření a práce s dětmi bude kladen na děti z romské komunity a děti ze socikulturně a
ekonomicky znevýhodněného prostředí, protože právě s touto cílovou skupinou místní školy často
neumějí správně pracovat. Inkluzivní týmy budou spolupracovat jak s dětmi tak s pedagogickými
pracovníky na jejich školách, ale zároveň si budou předávat i zkušenosti mezi sebou. Na jednotlivých
školách budou inkluzivní týmy metodicky vést pedagogické pracovníky a podporovat je v přijímání
inkluzivních opatření a způsobů výuky.
Přehled nákladů:
Školní psycholog - pracovní poměr 1 úvazek po dobu 24 měsíců, navržený měsíční plat s odvody činí
33 500 Kč, 6 osob, tzn. náklady celkem 4 824 000Kč.
Koordinátor inkluze - pracovní poměr 1 úvazek po dobu 24 měsíců, navržený měsíční plat s odvody
činí 33 500 Kč, 11 osob, tzn. náklady celkem 8 844 000 Kč.
Koordinátor aktivit na školách - pracovní poměr DPP na 360 hodin po dobu 24 měsíců, 11 osob, tzn.
náklady celkem 1 188 000 Kč.
Podpora formou hrazení mzdových nákladů za zmíněné zaměstnance bude trvat od září 2016 do
konce srpna 2018.
Celkem: 14 856 000 Kč

Název klíčové aktivity:

Podpora prostřednictvím asistentů pedagoga

Popis klíčové aktivity:
V rámci projektu bude najato 22 školních asistentů, kteří podle potřeby budou ve školních letech
2016/2017 - 2017/2018 přiděleni na jednotlivé školy na první vzdělávací stupeň zejména k třídním
učitelům prvních a druhých tříd. Úkolem školních asistentů bude pomoci a odlehčit v organizační a
administrativní práci třídním učitelům zejména prvních a druhých tříd, aby ti měli více času a prostoru
věnovat se dětem a správně reagovat na jejich potřeby a možnosti. Tito pracovníci budou vedeni a
proškoleni prostřednictvím školního poradenského pracoviště (inkluzivní tým).
Přehled nákladů:
Školní asistent - pracovní poměr 1 úvazek po dobu 24 měsíců, navržený měsíční plat s odvody činí 20
100 Kč, 22 osob, tzn. náklady celkem 10 612 800 Kč.
Školní asistenti budou na školách působit od září 2016 do konce srpna 2018.
Název klíčové aktivity:
Ověřené metody podporující ikluzivní vzdělávání formou
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Popis klíčové aktivity:
V rámci projektu proběhne několik školení pedagogických pracovníků vedené organizací Člověk v tísni
zaměřené na inkluzivní vzdělávání.
1. Výjezdní zasedání koordinátorů aktivit na školách 2x - celkem 24 hodin seminářů, témata typu: Jak
měnit školu směrem k inkluzi, Jak pracovat a vést školní poradenské pracoviště.
2. Školení pro celé pedagogické sbory - na každé ZŠ proběhne školení v rozsahu 6 hodin pro celý
pedagogický sbor, školení budou probíhat na témata typu: Spolupráce pedagogického sboru, Práce s
dětmi s potřebou podpůrných opatření atd. První dvě hodiny školení budou směřovány na téma
spolupráce pedagogického sboru, následující čtyři hodiny školení bude pedagogický sbor rozdělen na
1. a 2. stupeň a dále školen na téma inkluze. Tzn. na jedenácti školách proběhnou nejdříve školení v
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délce 2 hodin, tj. 22 hodin a následně školení v délce 4 hodin, tj. 44 hodin => celkem 88 hodin školení.
3. Školení inkluzivních týmů 5x - semináře v rozsahu 8 hodin, tzn. 40 hodin školení, témata typu:
Metoda učení Grunnlaget, Týmová práce školního poradenského pracoviště, Jak pracovat s žáky se
SVP a s žáky ze sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, Jak pracovat s rodiči žáků se
SVP a s rodiči žáků ze sociokulturně a ekonomicky znevýhodněného prostředí.
4. Workshop pro inkluzivní týmy 2x - workshop vždy v rozsahu 8 hodin, celkem 16 hodin.
Přehled nákladů:
Školení proběhnou v rozsahu 190 hodin (výjezdní zasedání 24 hod. + školení pedagogických sborů 88
hod. + školení inkluzivních týmů 40 hod. + workshopy 16 hod. = 190). Všechna plánovaná školení
proběhnou od září 2016 do října 2018. Školení budou vedena externími i interními školiteli
organizace Člověk v tísni, náklady na školení činí cca 315 440 Kč.
Název klíčové aktivity:
skupinou

Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní

Popis klíčové aktivity:
Metodickou podporu pedagogů budou po celou dobu projektu provádět odborný garant projektu a
metodik expert. Tito metodici jsou i součástí realizačního týmu a jejich životopisy jsou přiloženy v
přílohách. Odborný garant projektu, Mgr. Alena Tomášková, je ředitelkou momentálně
nejinkluzivnější školy v Děčíně. Tato škola disponuje svým know-how, jak postupovat při diagnostice
dětí se sociálním znevýhodněním a díky tomu má dnes 112 pedagogicko-psychologickou poradnou
diagnostikovaných sociálně znevýhodněných dětí. Metodik expert, Mgr. Roman Stružinský, je
ředitelem speciální základní a mateřské školy a k dětem s různými formami postižení přistupuje velmi
proinkluzivně. Tito dva metodici tvoří hlavní oborově rozmanitou metodickou podporu pro
pedagogické pracovníky. V prvních 24 měsících projektu bude jejich podpora soustředěna na
inkluzivní týmy a koordinátory aktivit na školách. Proběhnou 2 celodenní semináře pro koordinátory
aktivit, bude se jednat o síťování škol, prezentace škol, prostor pro předávání dobré praxe. Dále
budou během projektu metodici pracovat zvlášť se školními psychology (samostatné setkání min. 6x
za 24 měsíců ), koordinátory inkluze (samostatné setkání min. 6x za 24 měsíců), se školními
psychology a koordinátory inkluze dohromady (setkání min. 2x za 24 měsíců) a školními asistenty
(setkání min. 4x za 24 měsíců). Po celou dobu projektu budou metodici poskytovat prostor pro
konzultace dle potřeby pedagogických pracovníků. Poslední rok projektu ( 9/2018-6/2019) se jejich
náplň práce lehce změní, jejich metodická podpora se zacílí zejména na úsilí o zachování
proinkluzivního prostředí na školách v rámci státem podporovaného prostředí již bez personálních
kapacit posílených z projektu. Budou školy vést k vlastnímu obstarání si podpůrných opatření a pro
stávající pedagogické zaměstnance budou nadále poskytovat metodickou podporu.
Přehled nákladů:
Odborný garant projektu bude zaměstnán na 0,5 úvazku po dobu 34 měsíců, měsíční plat s odvody
činí 20 100 Kč, což celkem činí 683 400 Kč.
Metodik expert bude zaměstnán na 0,5 úvazku po dobu 34 měsíců, měsíční plat s odvody činí 20 100
Kč, což celkem činí 683 400 Kč.
Celkem: 1 366 800 Kč

Název klíčové aktivity:
Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování
dobré praxe s prvky odborného provázení
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Popis klíčové aktivity:
Tato klíčová aktivita provází systematicky všechny ostatní aktivity projektu. Vzhledem k tomu, že je
projekt zaměřen na síťování všech ZŠ zřizovaných městem Děčín, bude přirozeně docházet ke sdílení
dobré praxe a odborných zkušeností, protože během všech klíčových aktivit se budou setkávat
pedagogičtí pracovníci ze všech ZŠ. Toto sdílení budou zároveň vést metodici na svých setkáváních s
cílovou skupinou (školní psychologové, koordinátoři aktivit na školách, koordinátoři inkluze, školní
asistenti). metodici budou též během své metodické činnosti supervizorovat dobrou praxi a tu
předávat dále.
Přehled nákladů:
Náklady na tuto klíčovou aktivitu jsou již rozprostřeny do předchozích klíčových aktivit.
Celkem 0 Kč.
Název klíčové aktivity:

Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Realizační tým vykonává povinnou aktivitu projektu Řízení projektu, je tvořen administrativním
týmem a odborným týmem.
Administrativní tým
zodpovídá za koordinaci projektových aktivit, organizační a
provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot
indikátorů, zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu. Zajišťuje publicitu
projektu. Nepracuje s cílovou skupinou.
Projektový manažer - Mgr. Anna Zemanová, zodpovídá za celkové řízení projektu a za věcnou
správnost administrativy projektu. (0,2 úvazku)
Finanční manažer - Mgr. Jiří Veselý, zodpovídá za finanční část projektu. (0,2 úvazku)
Koordinátor projektu - zástupce zřizovatele škol, administruje projekt směrem od jednotlivých škol k
manažerovy projektu. Aktivně pracuje s koordinátory aktivit na školách prostřednictvím nichž
koordinuje aktivity projektu. Organizuje aktivity projektu. (0,5 úvazek)
Odborný tým
zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků
a výstupů projektu. Aktivně pracuje s cílovou skupinou.
Odborný garant projektu - Mgr. Alena Tomášková, podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS.
(0,5 úvazku)
Metodik expert - Mgr. Roman Stružinský, podílí se na realizaci aktivit a metodicky vede CS.(0,5
úvazku)
Pracovník za Agenturu pro sociální začleňování - zaštiťuje Plán postupu k vyrovnávání počtu žáků s
potřebou podpůrných opatření mezi školami.
Odborný garant ČvT - zástupce partnera projektu, zprostředkovává komunikaci mezi lektory,
realizačním týmem a partnerem projektu (Člověk v tísni). (0,1 úvazku)
Koordinátor aktivit na školách - 11x, zástupce ZŠ, na každé škole bude působit koordinátor, který
koordinuje jednotlivé aktivity na školách, pracuje s cílovou skupinou v rámci školy. (DPP)
Kvůli velkému počtu osob v RT budou jednání rozdělena. Jednou měsíčně se bude scházet realizační
tým bez koordinátorů aktivit na školách, s těmito bude samostatně jednat Koordinátor projektu dle
potřeby.
Přehled nákladů:
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Náklady administrativního týmu budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Jedná se o pozice
projektový manažer, finanční manažer a koordinátor projektu.
Z přímých nákladů projektu budou hrazeni:
- odborný garant projektu a metodik expert (viz popis klíčové aktivity a jejích nákladů Metodická
podpora pedagogů s heterogenní skupinou)
- koordinátor aktivit na školách - 11 osob na DPP, 15 hodin měsíčně, měsíční náklady na jednu osobu
činí 4 500 Kč, celkem po dobu 24 měsíců činí náklady 1 188 000 Kč.
- odborný garant ČvT - 0,1 úvazku, po dobu 26 měsíců, měsíční náklady s odvody 4 020 Kč, celkem
104 520 Kč.
- interní školitel - 0,1 úvazku, po dobu 26 měsíců, měsíční náklady s odvody 4 020 Kč, celkem 104 520
Kč.
- externí školitel - DPČ na 380 hodin (přibližně 1/3 školení provede interní školitel, externí školitel cca
2/3 školeních, počet hodin pro externího školitele počítá i s přípravou na jednotlivá školení), 1 hod.
280 Kč, celkem 106 400 Kč.
- pozice Pracovník za Agenturu pro sociální začleňování si z projektu mzdu nenárokuje.
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Rozpočet jednotkový
Kód

Název

1
1.1
1.1.1

Celkové způsobilé výdaje
Výdaje na přímé aktivity
Výdaje na přímé aktivity - investiční
(nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)
Stroje a zařízení
Hardware a osobní vybavení
Nehmotný investiční majetek
Výdaje na přímé aktivity neinvestiční
Osobní výdaje
Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky
Platy
Metodik expert

Odborný garant

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1

Cena jednotky

Počet
jednotek

Částka celkem

Procen
to

Měrná
jednotka
(přednastave
na ŘO)

Měrná
jednotka (z
číselníku)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32 038 227,20
27 151 040,00
0,00

100,00
84,75
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00
27 151 040,00

0,00
0,00
0,00
84,75

0,00
0,00

0,00
0,00

27 151 040,00
20 590 400,00

84,75
64,27

0,00
15 000,00

0,00
34,00

19 296 000,00
510 000,00

60,23
1,59

Počet měsíců

15 000,00

34,00

510 000,00

1,59

Počet měsíců

1.1.2.1.1.1.
1
1.1.2.1.1.1.
2
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Měrná
jednotka
(individuální)
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Školní psycholog

150 000,00

24,00

3 600 000,00

11,24

Počet měsíců

Koordinátor inkluze

275 000,00

24,00

6 600 000,00

20,60

Počet měsíců

Školní asistent

330 000,00

24,00

7 920 000,00

24,72

Počet měsíců

Interní školitel

3 000,00

26,00

78 000,00

0,24

Počet měsíců

Odborný garant ČVT

3 000,00

26,00

78 000,00

0,24

Počet měsíců

DPČ
DPP
Školitel

0,00
0,00
280,00

0,00
0,00
380,00

0,00
1 294 400,00
106 400,00

0,00
4,04
0,33

Počet hodin

Koordinátor aktivit na školách

300,00 3 960,00

1 188 000,00

3,71

0,00
4 824 000,00
4 824 000,00

0,00
15,06
15,06

1.1.2.1.1.1.
3
1.1.2.1.1.1.
4
1.1.2.1.1.1.
5
1.1.2.1.1.1.
6
1.1.2.1.1.1.
7
1.1.2.1.1.2
1.1.2.1.1.3
1.1.2.1.1.3.
1
1.1.2.1.1.3.
2
1.1.2.1.1.4
1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1

Autorské příspěvky
Pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
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1.1.2.1.2.2
1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.2
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.1.5.1
1.1.2.1.5.2
1.1.2.1.5.3
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.2
1.1.2.6.3
1.1.2.7

Pojistné na sociální zabezpečení z
DPP
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
DPP
FKSP
Jiné povinné výdaje
Pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele
Nemocenská hrazená zaměstnancům
Ostatní jiné povinné výdaje
Cestovní náhrady
Zahraniční
per diem
Hmotný majetek a materiál
HW a osobní vybavení
Stroje a zařízení
Materiál
Nehmotný majetek
Odpisy
Nákup služeb
Outsourcované služby
Nájem a leasing
Správní a jiné poplatky
Přímá podpora

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 736 640,00
1 736 640,00

5,42
5,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.2

Nepřímé náklady

1.3
1.3.1
1.3.2
2

Úspory projektu
Úspory nad 10%
Úspory k rozdělení
Celkové nezpůsobilé výdaje
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0,00
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4 887 187,20

15,25

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

0,00
0,00
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0,00

4.8.2016 9:53

40

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:
Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:
CZK
Název etapy:
Celkové zdroje:
32 038 227,20
Celkové nezpůsobilé výdaje:
0,00
JPP nezpůsobilé:
0,00
Celkové způsobilé výdaje:
32 038 227,20
Jiné peněžní příjmy (JPP):
0,00
CZV bez příjmů:
32 038 227,20
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
0,00
Příspěvek Unie:
27 232 493,12
Národní veřejné zdroje:
3 203 822,72
Podpora celkem:
30 436 315,84
Soukromé:
EIB:
Finanční mezera:
32 038 227,20
Vlastní zdroj financování:
1 601 911,36
% vlastního financování:
5,00
Zdroj financování vlastního podílu:
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
0,00

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1
31.8.2016
Ano
9 611 468,00
0,00
9 611 468,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
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Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1 703 989,80
0,00
1 703 989,80
3 771 819,31
0,00
3 771 819,31
0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

3
1.6.2017
7 543 638,65
0,00
7 543 638,65
7 543 638,65
0,00
7 543 638,65
0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

4
1.12.2017
7 543 638,65
0,00
7 543 638,65
7 543 638,65
0,00
7 543 638,65
0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Sestava vytvořena v MS2014+
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0,00
4 347 906,34
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Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

6
1.12.2018
1 103 644,80
0,00
1 103 644,80
4 347 906,34
0,00
4 347 906,34
0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

7
1.6.2019
183 940,96
0,00
183 940,96
1 103 644,80
0,00
1 103 644,80
0,00
0,00
0,00
Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:
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30.9.2019
0,00
0,00
0,00
183 940,80
0,00
183 940,80
0,00
0,00
0,00
Ano
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Kategorie intervencí
Tematický cíl

Oblast intervence
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:

111
Boj proti všem formám diskriminace
a prosazování rovných příležitostí
Sociální integrace dětí a žáků včetně
začleňování romských dětí do vzdělávání
100
27 232 493,12
0,00
Podpora sociálního začleňování a boj proti
chudobě a jakékoliv diskriminaci

Vedlejší téma ESF
Kód:
Název:
Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:

06
Nediskriminace
Sociální integrace dětí a žáků včetně
začleňování romských dětí do vzdělávání
100
27 232 493,12
0,00

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

01
Nevratný grant
100
27 232 493,12

Vedlejší téma ESF
Kód:
Název:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Procentní podíl:
Indikativní alokace:

100
27 232 493,12

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

07
Nepoužije se
100
27 232 493,12

Lokalizace
Kód:
Název:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

CZ042
Ústecký kraj
Severozápad
Česká republika

Typ území
Kód:
Název:

02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000
obyvatel)

Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Indikátory

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Sestava vytvořena v MS2014+

50501
Počet podpůrných personálních opatření ve školách
0,000
31.8.2016
44,000
30.6.2018
Služby
Výstup
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Počet poskytnutých služeb asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga,
výchovného poradce apod. nebo pomocného pracovníka
Popis hodnoty:
V rámci projektu budou na ZŠ přijati nový zaměstnanci, konkrétně: 11 koordinátorů inkluze (do každé
školy jeden - plný úvazek), 6 školních psychologů (jeden psycholog na dvě školy - půl úvazku na
každou školu a v jednom případě bude na nejvíce problematickou školu přijat jeden psycholog na
plný úvazek), 22 školních asistentů (rozděleni do škol podle potřebnosti v daném školním roce,
protože jejich podpora bude směřována hlavně k žákům do prvních a druhých tříd). Tato podpora
bude trvat od 01.09.2016 do 30.06.2018.
Kód indikátoru:
51015
Název indikátoru:
Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31.8.2016
Cílová hodnota:
11,000
Datum cílové hodnoty:
30.6.2019
Měrná jednotka:
Organizace
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Organizace působící ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), které v průběhu
projektu zvýšily svou proinkluzivnost. Proinkluzivně nastavená organizace je organizace, která vytváří
diferencované podmínky pro všechny dětí bez výjimek (včetně dětí se potřebou podpůrných
opatření), optimálně rozvíjí jejich schopnosti a přitom je vzdělává ve společné, výkonově heterogenní
sociální skupině.
Popis hodnoty:
Město Děčín je zřizovatelem 11 základních škol. Očekáváme, že na konci projektu všechny městem
zřízené školy navýší svou proinkluzivnost. Po dobu dvou let jim v rámci projektu poskytneme
podpůrná opatření v podobě školních psychologů, koordinátorů inkluze a školních asistentů, jejichž
mzdové náklady budou hrazeny z projektu. Zároveň v rámci projektu pedagogické pracovníky
vzděláme v tématice inkluzivního vzdělávání a poskytneme jim pravidelnou a systematickou
metodickou podporu. Poslední rok projektu už školám zůstane pouze metodická podpora a cílem
bude naučit školy v rámci státem nastaveného prostředí využívat podpůrných inkluzivních opatření v
rámci svých vlastních možností.
Kód indikátoru:
52510
Název indikátoru:
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově
získané poznatky a dovednosti
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1.9.2016
Cílová hodnota:
61,000
Datum cílové hodnoty:
30.6.2018
Měrná jednotka:
pracovníci ve vzdělávání
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další
vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
v problematice předškolního, základního, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání a
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uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů (včetně vzdělávání neformálního a
zájmového).
Popis hodnoty:
Předpokládáme, že minimální počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti, bude počet účastníků, kteří splní minimální hranici bagatelní podpory. Dále
praktické uplatňování nově získaných poznatků očekáváme od některých třídních učitelů na prvním
vzdělávacím stupni, kterým bude k dispozici dán školní asistent.
Tedy všichni členové inkluzivních týmů, všichni koordinátoři aktivit na školách a někteří třídní učitelé
spolupracující se školními asistenty. Školní asistenti budou po dobu dvou let vždy primárně k rukám
učitelů na prvním stupni.

Kód indikátoru:
52601
Název indikátoru:
Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31.8.2016
Cílová hodnota:
2,000
Datum cílové hodnoty:
30.6.2019
Měrná jednotka:
Služby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům - služba mentora, supervizora,
pedagogického konzultanta nebo kouče.Jedná se o poskytnutou službu (ne podpořené osoby), kterou
využije škola pro více pedagogů."
Popis hodnoty:
Metodickou podporu všem školám (11 škol) formou mentora, supervizora a konzultací budou
poskytovat dva členové odborného týmu, konkrétně odborný garant a metodik expert, kteří budou
čerpat na tuto svou činnost každý 0,5 úvazku. Jejich mentorství bude spočívat v pravidelné
komunikaci s cílovou skupinou. Jednak budou k dispozici v rámci konzultací pedagogických
pracovníků. Dále během projektu učiní několik tématických setkání se členy inkluzivních týmů.
Po uplynutí dvou let projektu, kdy přestanou být podporovány personální kapacity na školách
financované z projektu v podobě školních psychologů, koordinátorů inkluze a školních asistentů,
bude metodická podpora zachována. Její tématické zaměření se ovšem trochu změní. Poslední rok
projektu budou mentoři pracovat hlavně s vedením škol, aby školy zachovaly svou proinkluzivitu i bez
aktivit finančně podpořených z projektu. Je třeba školy naučit orientovat se v novém školském
zákoně a využívat možností, které stát poskytuje k podpoře inkluzivního vzdělávání a opatření pro
děti s potřebou podpůrných opatření. Pomoci s orientací v dotačních programech, metodicky vést
pedagogické pracovníky, kteří na školách v rámci již vlastních prostředků zůstanou, popřípadě pomoci
s nalezením možností, jak personální kapacity na školách zachovat atd.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet z OP VVV podpořených platforem pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a
odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.
Popis hodnoty:
V rámci projektu vznikne 8 různých platforem setkávání vybraných osob ze všech zúčastněných
základních škol.
1. výjezdní zasedání koordinátorů aktivit na školách (povětšinou ředitelé škol, 2x během projektu)
2. společné setkávání celých školních pracovišť - inkluzivních týmů (2x během projektu)
3. společné setkávání školních psychologů (6x během projektu)
4. společné setkávání koordinátorů inkluze (6x během projektu)
5. společné setkávání školních psychologů a koordinátorů inkluze (2x během projektu)
6. společné setkávání školních asistentů (4x během projektu)
7. vzájemné navštěvování a setkávání inkluzivních týmů na školách - každý tým navštíví alespoň jednu
jinou základní školu po dobu 5 hodin
8. závěrečná konference projektu - souhrn projektu, jeho přínosy, setkání odborné a laické veřejnosti
Kód indikátoru:
54000
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
31.8.2016
Cílová hodnota:
467,000
Datum cílové hodnoty:
30.6.2018
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (včetně studentů fakult připravujících
učitele), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
Popis hodnoty:
V rámci projektu budou proškoleny tři skupiny pedagogických pracovníků:
1. Školení pro celé pedagogické sbory všech zúčastněných škol - 250 osob
2. Školení pro inkluzivní týmy - 5 školení organizovaná organizací Člověk v tísni pro 39 osob, 5 * 39 =
195 osob
3. Školení pro koordinátory aktivit na školách (povětšinou se jedná o ředitele škol) - 2 výjezdní
zasedání, kde proběhnou školení organizovaná organizací Člověk v tísni pro 11 osob, 2 * 11 = 22 osob
Hodnota indikátoru: 250+195+22=467 osob
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
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Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota byla nastavena podle počtu účastníků školení, kteří splní minimální hranici bagatelní
podpory.
Očekáváme, že tuto hranici splní většina členů inkluzivního týmu. Inkluzivní týmy budou proškoleny
minimálně 5x organizací Člověk v tísni po osmi hodinách. A systematicky vedeny v rámci vzniklých
platforem, odborná tématická setkání, odborným garantem a metodikem expertem.
Dále minimální hranici bagatelní podpory splní většina koordinátorů aktivit na školách. Koordinátoři
aktivit na školách se zúčastní dvakrát výjezdního zasedání, kde proběhnou školení vedená organizací
Člověk v tísni a 2x celodenního semináře vedeného odborným garantem a metodikem expertem.

Horizontální principy
Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v
zaměstnání

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Cílené zaměření na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt přímo podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci. Děti s potřebou podpůrných opatření a
děti ohrožené školním neúspěchem se často setkávají jíž v rámci svého primárního vzdělávání s
předsudky a diskriminací. Jsou společností častokrát odsouzeny k neúspěchu, vyčleňovány z
kolektivů, dopředu neoslovovány v případě nějakých nadstavbových aktivit v rámci vzdělávání atd.
Jedná se o děti ze sociokulturně-ekonomicky znevýhodněného prostředí, ale také o děti
hendikepované či se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je zaměřen na vzdělávání a práci s
pedagogickými pracovníky tak, aby tito pracovníci dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem,
stejně jako všem ostatním poskytovali rovné příležitosti ve vzdělávání, chápali jejich možnosti a
hranice a dokázali výuku přizpůsobit jejich schopnostem v rámci běžného školního kolektivu.

Typ horizontálního principu:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
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Vzhledem k tomu, že horizontální rozvoj je postaven na enviromentálním, ekonomickém a sociálním
pilíři, tak i tento projekt na něj má pozitivní vliv. Sociální prvek udržitelného rozvoje je rozvíjen
podporou rovných příležitostí a nediskriminace, na které je projekt zaměřen. Jednotlivé ZŠ budou
jednotně a systémově přivedeny na cestu inkluzivního vzdělávání.

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele
Text čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že:
1. Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou;
2. Nemám právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele;
3. Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez
ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva,
opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich
pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří
operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto
finanční nástroje poskytují;
4. 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 závěrečné prohlášení žadatele
Text čestného prohlášení:
1. Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu;
2. Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
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3. Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v monitorovacím systému MS14+;
4. Jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu;
5. 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;
6. 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 MŠMT v žádosti za
účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací;
7. Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory, které u žadatele/partnera nastanou, budu neprodleně informovat
poskytovatele podpory;
8. Beru na vědomí, že veškerá komunikace mezi žadatelem/partnerem a ŘO OP VVV k předmětné
žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS14+;
9. Umožním ŘO OP VVV přístup k veškerým dokladům týkajícím se činností žadatele/partnera, vnitřní
struktury, apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i následné realizaci
projektu a jeho udržitelnosti, a to za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v mém
čestném prohlášení.

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci a v insolvenčním řízení
Text čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že společnost není v likvidaci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a úpadek nebo hrozící úpadek není řešen
v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů;

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele o zajištění vlastních prostředků na realizaci projektu (platí pouze
v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu (tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Text čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že mám zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu.
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Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
subjektivitě partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Doklad o právní subjektivitě žadatele
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano
Ano
fG6vlRFsW0SpMXkPrbEqOw|154815::1.Doklad o právní
MJZEMANN
27.10.2015
0001

Pořadí:
2
Název dokumentu:
Doklady k oprávněnosti žadatele
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
98WUks0v0OH0nhA7NDxsA|154824::2.Doklad_opravnenost_zadatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
27.10.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

3
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano
Ano
9fr6j2-qZky5bbJvzTifgA|154853::Bezdluľnost - CPZP.pdf
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Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

27.10.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
trestů fyzická osoba
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestu - prim.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

4
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele - výpis z rejstříku

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
klíčových aktivit.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:

Sestava vytvořena v MS2014+

Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano
Ano
ee7Qs-RJGUq4oRJJ9UWPNA|155129::4.vypis z rejstriku
MJZEMANN
27.10.2015
0001

5
Harmonogram klíčových aktivit
Harmonogram klíčových aktivit
Ano
Ano
2Upz6XR_fkuIG3ifQqudxA|155145::5.Harmonogram
MJZEMANN
27.10.2015
0001
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Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
jVQzJO8QhkWagqq0UFF4bw|155332::4.Čestné
prohlášení, že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
27.10.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
inkluzivním vzděláváním.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
cílovou skupinou.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

7
Doklad o zkušenosti s inkluzívním vzděláváním
Doklad o zkušenosti s inkluzívním vzděláváním
Ano
Ano
692KkRN1Vk-uiFVcU9Cw2w|155165::11.Zkušenost s
MJZEMANN
27.10.2015
0001

8
Zkušenost s cílovou skupinou
Zkušenost s cílovou skupinou
Ano
Ano
06g57HSoxE-7eX4MQk11wA|155253::8. Zkušenost s
MJZEMANN
27.10.2015
0001
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Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

9
Člověk v tísni - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano
Ano
V4u3Sr3UBk68KO9B6f0aYA|155335::1.Čestné
MJZEMANN
27.10.2015
0001

10
Člověk v tísni - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano
Ano
eP88xBGSkkezXiDq4D75-w|155343::2.Čestné závěrečné
MJZEMANN
27.10.2015
0001

Pořadí:
11
Název dokumentu:
Člověk v tísni - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k ud
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
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Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Wq-WA93wHEmg1CqXqTmg-Q|155347::3.Čestné
prohlášení partnera k zajištění prostředků.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
27.10.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
analýza.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
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Název dokumentu:
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Typ přílohy:
Příloha:
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Analytická zpráva o situaci - Strategická analýza
Analytická zpráva o situaci
Ano
Ano
8KBhcKUbNU223dLWvsQmcg|155304::6.Strategická
MJZEMANN
27.10.2015
0001
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Doklad k oprávněnosti žadatele - Způsob kofinancování
Ano

CHu_Snomc0GQwo3gHH6faw|154837::2.Zpusob_kofina
ncovani.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
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11.12.2015
0001
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Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
VZP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
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Název dokumentu:
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Název předdefinovaného dokumentu:
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Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
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Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
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11.12.2015
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Prohlášení o bezdlužnosti město - OZP
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

I52iJnxEf060MmR_D7yZGA|154862::Bezdluznost MJZEMANN
11.12.2015
0001
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Prohlášení o bezdlužnosti město - Celní úřad
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano
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Příloha:
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Prohlášení o bezdlužnosti město - Finanční úřad
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Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

19
Prohlášení o bezdlužnosti město - Direck
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

2i_fiXx4m0ewASbUs2mY1A|154889::direct MJZEMANN
11.12.2015
0001

20
Prohlášení o bezdlužnosti město - HVP
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

ST6HZvnIaEGoEAeKB8_wSQ|154900::HP MJZEMANN
11.12.2015
0001

21
Prohlášení o bezdlužnosti město - Vojenská pojišťovna
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

MJZEMANN
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Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

XjzjKZR4FUCoVVKoiVmOpQ|154909::vojenska_poj.pdf
MJZEMANN
11.12.2015
0001

22
Prohlášení o bezdlužnosti město - ZP
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

qNsn2MN9RkW1QCKtPq4CJg|154914::zamestnanecka_
pojist.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

23
Prohlášení o bezdlužnosti město - ZPMV
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

l9qqPNS6UUS3Bp8dlILOFg|155115::ZPMV.pdf
MJZEMANN
11.12.2015
0001

24
MJZEMANN
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Název dokumentu:
trestů právnická osoba
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestu - mesto.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
projektu, člen RT
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
strukturovaný životopis.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
RT
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Roman životopis.doc
Sestava vytvořena v MS2014+

Doklad o trestní bezúhonosti žadatele - výpis z rejstříku
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

fbICs7ho5kim6z95mpO4qg|155134::4.vypis z rejstriku
MJZEMANN
11.12.2015
0001

25
Životopis - Mgr. Alena Tomášková - odborný garant
Doklad o zkušenosti s inkluzívním vzděláváním
Ano

ogPbvQ2OXES0LU2n2YRG0Q|155166::Alena Tomášková
MJZEMANN
11.12.2015
0001

26
Životopis - Mgr. Roman Stružinský - metodik expert, člen
Doklad o zkušenosti s inkluzívním vzděláváním
Ano

Ajmed8OsjEeWebHvdhbdmw|155178::Stružinský
MJZEMANN
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
cílovou skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
zřizovací listina.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

27
Zřizovací listina DDM Děčín - doklad k příloze Zkušenost s

Pořadí:
Název dokumentu:
příloze Zkušenost s cílovou skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Děčín-zřizovací listina.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
k příloze Zkušenosti s cílovou skupinou
Sestava vytvořena v MS2014+

Zkušenost s cílovou skupinou
Ano

s987-4RI9k24zXP9RDdmFw|155272::1. DDM DěčínMJZEMANN
11.12.2015
0001

28
Zřizovací listina - Městská knihovna Děčín - doklad k
Zkušenost s cílovou skupinou
Ano

_6lXVLCHXUOtUWgtuLqCHQ|155277::Městská knihovna
MJZEMANN
11.12.2015
0001

29
Zpráva z projektu Program prevence kriminality - doklad

MJZEMANN
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Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Zkušenost s cílovou skupinou
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
7A6YOdkJVEiup-LNiMIKMw|155286::Program prevence
kriminality-obsahové hodnocení projektu.doc
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
30
Název dokumentu:
Standard k sociálně-právní ochraně dětí - doklad k
přílože Zkušenost s cílovou skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Zkušenost s cílovou skupinou
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Yq6Re85yXUChJkZKplr9Rg|155289::Standard č. 14Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí .docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
cílovou skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

31
Veletrh škol - plakát akce - doklad k příloze Zkušenost s
Zkušenost s cílovou skupinou
Ano

nO7q3gJpaEWINpjehTzx4w|155294::veletrh_skola_deci
n_2015_ plakat.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
MJZEMANN
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Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o situaci.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

32
Analytická zpráva o situaci - doplnění strategické analýzy
Analytická zpráva o situaci
Ano

ay0ATm4ISU-LdJqOKS-x4g|155310::6.Analytická zpráva
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
33
Název dokumentu:
Plán postupu k vyrovnávání počtu žáků s potřebou
podpůrných opatření mezi školami
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou
podpůrných opatření mezi školami
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
jj5T6r8q0k-L3j3JJ8lwOA|155312::návrh plánu postupu
vyrovnání podílu žáků s PPO mezi školami.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

34
Doklad o ročním obratu žadatele - výkaz zisků a ztrát
Doklad o ročním obratu žadatele/partnera
MJZEMANN

4.8.2016 9:53

64

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

Ano

j6MUr254gkiHDkvOrKUNqA|155317::14.vykaz_zisku_ztr
at.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
dotaci
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
příloha - vysvětlení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

35
Nepovinná příloha - vysvětlení nesrovnalosti v žádosti o
Ano

Mv1aGH9IHEKCoRdmwbvuQg|155327::nepovinná
MJZEMANN
11.12.2015
0001

36
Člověk v tísni - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

uSfctZbJIUm4UPua5u0hxw|155349::15.Principy_partner
stvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001
MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
příspěvkem
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

37
Člověk v tísni - Čestné prohlášení partnera s finančním
Ano

6QlsBIpNokOGyvlggeTjyQ|155355::Cestne_prohlaseni_p
artnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

38
Člověk v tísni - Čestné prohlášení partnera o trestní
Ano

Tm4ioGFdB0iyICWrwiKmgw|155373::Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

39
Člověk v tísni - Doklady k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

MJZEMANN
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Příloha:
ruCZ6OCplk6AGnl7PEgSBw|155381::CVT_statut_16.6.20
14.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

40
Člověk v tísni - Doklady k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

2YbDzJa29065Bn5tHXpgTA|155387::CVT_zakladaci_sml
ouva_16.6.2014.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
41
Název dokumentu:
Člověk v tísni - Doklady k oprávněnosti partnera - způsob
kofinancování
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
V7DOwUYRUCGAIuP9M95wQ|155393::Zpusob_kofinancovani_Inklluze_do_skol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Pořadí:
42
Název dokumentu:
Člověk v tísni - Doklad o právní subjektivitě partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
0v9xweoxt0mPJg7hEZ_-Fw|155407::CVT_Výpis z o.p.s.
10_2015 79757040-181005-151202155544.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

43
Člověk v tísni - Doklad o ročním obratu partnera 2014
Doklad o ročním obratu žadatele/partnera
Ano

7nI5EycIpUSo6WA3IAnGAw|155430::Vyka_zisku_ztrat_
2014.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

44
Člověk v tísni - Doklad o ročním obratu partnera 2013
Doklad o ročním obratu žadatele/partnera
Ano

MJZEMANN
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Příloha:
EMQCxBV0SkuvtEULjEsWzQ|155443::Vykaz_zisku_ztrat
_2013.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestů práv.osob.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestů-fyzická osoba .pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

45
Člověk v tísni - Doklad o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

imYJ91FOSEKSn1aGxXIjuQ|155450::Výpis z rejstříku
MJZEMANN
11.12.2015
0001

46
Člověk v tísni - Doklad o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

FG1bNFnGx0aKVA2XJlJ7rw|155458::Výpis z rejstříku
MJZEMANN
11.12.2015
0001

47
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Název dokumentu:
za partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
skupinou_CvT.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
partnerství.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Člověk v tísni - doklad o zkušenostech s cílovou skupinou
Ano

JX_P3ZBzS0uj4uOorW_Zdg|155469::Zkušenost s cílovou
MJZEMANN
11.12.2015
0001

48
Město - Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

U1Li91OVSkKOqYu-Vh-eaQ|155497::Principy o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
49
Název dokumentu:
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - Celní úřad
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
NuBfAlHBUSWQaMT7c9_VQ|155506::CVT_Bezdlužnost_Celní_úřad_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

70

Popis dokumentu:

Pořadí:
50
Název dokumentu:
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - ČPZP
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
6USe06auEu1kuv9l2cV5w|155515::CVT_Bezdlužnost_ČPZP_11_2015.PDF
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

51
Člověk v tísni - prohlášení o bezdrlužnosti - Finanční úřad
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

2muOGt6cXkmVzbz3ucEPCQ|155527::CVT_Bezdlužnost
_Finanční _úřad_11_2015 79755665-181005-151202153855.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Sestava vytvořena v MS2014+

52
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - OZP
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

71

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

Ano

BIueshdgKkGRQVP7oPERaA|155536::CVT_Bezdlužnost_
OZP_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
53
Název dokumentu:
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - Pražská správa
sociálního zabezpečení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
YgOMP16f2ka50EvK0lQFA|155539::CVT_Bezdlužnost_PSSZ_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bratrská pokladna
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

54
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - Revírní
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

UcSdjZU8okinf_b6satvvQ|155543::CVT_Bezdlužnost_Re
vírní bratrská pokladna_11_2015.pdf
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

72

Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
55
Název dokumentu:
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - VoZP
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bPbnGCXO0C0dbYk_Cut0w|155549::CVT_Bezdlužnost_VoZP_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

56
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - VZP
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

Hoz54R470Umz_OxgnQw9qw|155554::CVT_Bezdlužnost
_VZP_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:

57
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - ZPMV

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

T0htcuBWRECwxJ6ZPa5TaQ|155558::CVT_Bezdlužnost_
ZPMV-ČR_12_2015 79752617-181005-151202150303.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

58
Člověk v tísni - prohlášení o bezdlužnosti - ZPŠkoda
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
Ano

rKl70FuR_kauqvEGjhaVqw|155568::CVT_Bezdlužnost_Z
PŠkoda_11_2015.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

59
ZŠ Na Stráni - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Příloha:
Stráni 879_2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Kamenická 1145.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Míru 152.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Sestava vytvořena v MS2014+

l_pDr0zSWEalAy__JU89mQ|155590::6. ZŠ Děčín VI, Na
MJZEMANN
11.12.2015
0001

60
ZŠ Kamenická - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

-8LDgAZtBESR6vY-E2SU8w|155598::7. ZŠ Děčín II,
MJZEMANN
11.12.2015
0001

61
ZŠ Míru - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

ivEVOfcfZ0y6bedaybz2Bg|155611::8. ZŠ Děčín XXXII,
MJZEMANN
11.12.2015
0001

62
MJZEMANN

4.8.2016 9:53

75

Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Vrchlického 630_5.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Komenského nám. 622_3.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
IV, Máchovo nám. 688_11.pdf
Sestava vytvořena v MS2014+

ZŠ Vrchlického - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

LAY4AgOY-kyt_L9Py2oDmA|155620::9. ZŠ Děčín II,
MJZEMANN
11.12.2015
0001

63
ZŠ Komenského nám. - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

46kH-jQpGkClGlC1qoB83g|155668::10. ZŠ Děčín I,
MJZEMANN
11.12.2015
0001

64
ZŠ Máchovo nám. - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

NEBw_ulz7Eqt5u209kWtxQ|155673::11. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
VIII, Vojanova 178_12.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

65
ZŠ Vojanova - Doklad k oprávněnosti partnera

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
VI, Školní 1544_5.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Sestava vytvořena v MS2014+

Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

ieLbigCtDEm0D0yvQqkVIg|155679::12. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
11.12.2015
0001

66
ZŠ Školní - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

ePQikyZHakWNNb8jHxJfog|155686::13. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
11.12.2015
0001

67
ZŠ Na Pěšina - Doklad k oprávněnosti partnera

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

77

Název předdefinovaného dokumentu:
podpůrných opatření mezi školami
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
IX, Na Pěšině 330.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
podpůrných opatření mezi školami
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
XXVII, Kosmonautů 177.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
kofinancování atd.)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
III, Březová 369_25.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Sestava vytvořena v MS2014+

Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou
Ano

o1dZ_Ezu1EKmJ9dHOkqubg|155692::14. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
11.12.2015
0001

68
ZŠ Kosmonautů - Doklad k oprávněnosti partnera
Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou
Ano

HrZTK2gDXk2hdcyckEPXPA|155702::15. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
11.12.2015
0001

69
ZŠ Březová - Doklad k oprávněnosti partnera
Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera (způsob
Ano

dF3wYDnKfkmi4OCIdTvOlA|155717::16. ZŠ a MŠ Děčín
MJZEMANN
11.12.2015
MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohláąení koprávněnosti partnera_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

70
ZŠ Míru - Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohláąení partnera_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

PgmeWwATb0ye-XGj2E4fUw|155740::1 Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

71
ZŠ Míru - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

ra0OQHrq2kaqElbqm5EM-Q|155745::2 Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
72
Název dokumentu:
ZŠ Míru - Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

79

Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
jcW1R8BAoUGa9fAub0jl3Q|155749::3 Čestné
prohláąení partnera k zajiątění prostředků.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
73
Název dokumentu:
ZŠ Míru - Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a
v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
UFpGYHP5TEmNkzpzdiIi4A|155755::4 Čestné prohláąení
ľe partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
74
Název dokumentu:
ZŠ Míru - Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
pCDItgZvKE6WVrGByFNIDg|155760::15
Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

80

Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

75
ZŠ Míru - Čestní prohlášení partnera
Ano

1q58xoMnzkSWtD9lgjM_2w|155767::Cestne_prohlaseni
_partnera_s_fin _prispevkem_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o trestní bezúhonnosti partnera_Bol.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnosti_ZŠMÍRU.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

76
ZŠ Míru - Čestné prohlášení partnera o trestní
Ano

uV0DANNlLUCzwJaQTRAkPw|155773::Čestné prohláąení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

77
ZŠ Míru - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

wJemNjCgW0GCk3Qz82JhKA|155778::Doklady o trestní
MJZEMANN
MJZEMANN

4.8.2016 9:53

81

Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
rejstříku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

78
ZŠ Míru - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

ziQ89H4Xz0-Y9BXKfujALw|155785::Výpis z obchodního
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
79
Název dokumentu:
ZŠ Míru - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní
správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
UubET_zk7Eq2968iH99E2w|155788::bezdlužnostZŠMÍR
U.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Sestava vytvořena v MS2014+

80
ZŠ Kosmonautů - Čestné prohlášení k oprávněnosti

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

82

Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

ySgOAwAJIk-ZIQ0qYU89Lw|155801::1.Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

81
ZŠ Kosmonautů - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

S3LD-rRioUqcEOsR8FFPxQ|155806::2.Čestné závěrečné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
82
Název dokumentu:
ZŠ Kosmonautů - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
5v052PaChU-FT6nqPiDCLQ|155809::3.Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

83

Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

11.12.2015
0001

Pořadí:
83
Název dokumentu:
ZŠ Kosmonautů - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Djm-WgVlm0auv7Xc1ZKV7w|155816::4.Čestné
prohlášení že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

84
ZŠ Kosmonautů - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

LMHgPiiEVUSmckMHE2VrRQ|155820::15.Principy_partn
erstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:

85

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

84

Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

ZŠ Kosmonautů - Čestné prohlášení partnera
Ano

jF2C5jEX80m28kCArTtycA|155825::Cestne_prohlaseni_p
artnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
86
Název dokumentu:
ZŠ Kosmonautů - Čestní prohlášení partnera o trestní
bezúhonnosti
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
eOK2_7GC0UWMCy0dl-uUng|155829::Čestné
prohlášení o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnostiZŠKOSMONAUTŮ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

87
ZŠ Kosmonautů - Doklady o trestní bezúhonnosti
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

ZqRAqR5R7kCsLFOOHLQzGA|155838::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

MJZEMANN
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85

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
rejstříku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

88
ZŠ Kosmonautů - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

ps0jkQxN70mz89ixWiiCVg|155844::Výpis z obchodního
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
89
Název dokumentu:
ZŠ Kosmonautů - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
aEVxesYoo0mdtrAAorpvqg|155850::bezdluznostZŠKOS
MONAUTŮ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Sestava vytvořena v MS2014+

90
ZŠ Na Pěšině - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano
MJZEMANN

4.8.2016 9:53

86

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Z22UD_sy3kOyDQdC57qt8Q|155867::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

91
ZŠ Na Pěšině - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

kcQkvp2ti0erHaHCwxjhew|155872::2.Čestné závěrečné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
92
Název dokumentu:
ZŠ Na Pěšině - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
I3gEYJKcxEakhMcx-Lqv7Q|155876::3.Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Pořadí:
93
Název dokumentu:
ZŠ Na Pěšině - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
P_325G6FP0GBuI3YcKYChA|155880::4.Čestné
prohlášení že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

94
ZŠ Na Pěšině - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

Gx7B09VKdESuzKVvWAy7gw|155886::15.Principy_partn
erstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

95
ZŠ Na Pěšině - Čestné prohlášení partnera
Ano

MJZEMANN
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Příloha:
yfLXtGzC_EaQ7l6pYtQ7Hg|155889::Cestne_prohlaseni_
partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnostiZŠNAPĚŠINĚ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

96
ZŠ Na Pěšině - Čestné prohlášení partnera o trestní
Ano

vRVQ9PtYqEGGtlmAkHuHng|155892::Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

97
ZŠ Na Pěšině - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

5oHcOSMVEEGFJr5JAdLEEw|155897::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

98
ZŠ Na Pěšině - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
rejstříku - Na Pesine.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Ano

-Vxm0aMFakOxjjTawC8Tlw|155899::Výpis z obchodního
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
99
Název dokumentu:
ZŠ Na Pěšině - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Hp6SN531tk6mg9jwUoo1hA|155905::bezdlužnostZŠNAP
ĚŠINĚ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení k oprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

100
ZŠ Vojanova - Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

xU6bUn8Q3E-dc66CegG56Q|155963::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001
MJZEMANN
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90

Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

101
ZŠ Vojanova - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

6UxnLMZiZ0Wo7HnJOBnC_g|155969::2.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
102
Název dokumentu:
ZŠ Vojanova - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
hAy6ZRip30KQd3lnZcPnJw|155979::3.Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků ? platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:

Sestava vytvořena v MS2014+

103
ZŠ Vojanova - Čestné prohlášení, že partner není v

MJZEMANN
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91

Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
WSrXD9VkgESeJuXY0Dss8A|155982::4.Čestné
prohlášení, že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
104
Název dokumentu:
ZŠ Vojanova - Principy partnerství a prohlášení o
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
AzfaxojFRkift1R4BzSaQ|155988::15.Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
105
Název dokumentu:
ZŠ Vojanova - Čestné prohlášení partnera
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
ROAoQDPSNkeGqpJXbEtqA|155995::Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Pořadí:
106
Název dokumentu:
ZŠ Vojanova - Čestné prohlášení partnera o trestní
bezúhonnosti
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o7GmXHHov06oqr-MBWM6MA|155999::Čestné
prohlášení o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnostiZŠVOJANOVA.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchod.rejstriku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Sestava vytvořena v MS2014+

107
ZŠ Vojanova - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

yflAojtnvkyKJJT7P3Py4Q|156001::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

108
ZŠ Vojanova - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

oe2f3wuqqk--F9n1JTf0kQ|156004::vypis z
MJZEMANN
11.12.2015
MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
109
Název dokumentu:
ZŠ Vojanova - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
y1jJVarvm022CkNlNq90Q|156008::bezdlužnostZŠVOJANOVA.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení k oprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Sestava vytvořena v MS2014+

110
ZŠ Školní - Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

uJ1F4lxJKUmhOFkpKSGDzQ|156027::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

111
ZŠ Školní - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Ano

m7lJbrX-ekapR99JIs1_0A|156035::2.Čestné závěrečné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
112
Název dokumentu:
ZŠ Školní - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
n74KnU6doEy5GggA7S3lCg|156039::3.Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků ? platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
113
Název dokumentu:
ZŠ Školní - Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a
v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
7qLeYmk2MESYca1DJ54YYw|156047::4.Čestné
prohlášení, že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení....pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

114
ZŠ Školní - Čestné prohlášení partnera
Ano

w6dYkqzC_EugIdZPXyQPSA|156052::Cestne_prohlaseni_
partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
115
Název dokumentu:
ZŠ Školní - Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
qda9WFNCO02u8oE2IzTMQ|156053::15.Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

Sestava vytvořena v MS2014+

116
ZŠ Školní - Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Ano

MJZEMANN
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Příloha:
trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnosti Školní.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

qmd97Id7Zk2jcEoXqWiiEA|156056::Čestné prohlášení o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

117
ZŠ Školní - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

lv6WqRPg7kCF6oq3MXV6cg|156083::Dohlady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
118
Název dokumentu:
ZŠ Školní - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní
správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Lszd3evu8kaTdnpsyNLv4A|156088::bezdlužnostZŠŠKOL
NÍ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
rejstriku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Sestava vytvořena v MS2014+

119
ZŠ Školní - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

dA9FJEXDV0-oH0_SXB5Lpw|156092::vypis z obchodniho
MJZEMANN
11.12.2015
0001

120
ZŠ Na Stráni - Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

GFaJpCCqXUOQipdXr4SYrg|156134::1 Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

121
ZŠ Na Stráni - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

O2Rgipet5USmkfluoFJKSw|156140::2 Čestné závěrečné
MJZEMANN
11.12.2015
MJZEMANN
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Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
122
Název dokumentu:
ZŠ Na Stráni - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
gtmfiV52jUOCJntlFj-V6Q|156143::3 Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
123
Název dokumentu:
ZŠ Na Stráni - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
M4z_-GnfdU22tJ_aSEZ5oA|156151::4 Čestné prohlášení
že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:

Sestava vytvořena v MS2014+

124

MJZEMANN
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Název dokumentu:
ZŠ Na Stráni - Principy partnerství a prohlášení o
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
aHU3xG00dk2CuNDXKs-DHg|156154::15
Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

125
ZŠ Na Stráni - Čestní prohlášení partnera
Ano

I4kROuGEA0maOAoxOAzp5Q|156156::Cestne_prohlase
ni_partnera_s_fin _prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
126
Název dokumentu:
ZŠ Na Stráni - Čestní prohlášení o trestní bezúhonnosti
partnera
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
GVQPGqrw1E6YkCu2MuCrLA|156161::Čestné
prohlášení o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnosti ZŠNASTRÁNI.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchodního rejstříku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

127
ZŠ Na Stráni - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

4zlZUdlbj0imtqETB2Mlyg|156164::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

128
ZŠ Na Stráni - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

4cD1peoJUUaFAiDENnW2mQ|156173::Výpis z
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
129
Název dokumentu:
ZŠ Na Stráni - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Příloha:
RoI0G220iEabbjO3O5j9Zg|156174::bezdlužnostZŠNASTR
ÁNI.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

130
ZŠ Máchovo nám. - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

MfhJYFcG9UOr0eavbDgQjA|156182::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

131
ZŠ Máchovo nám. - Čestné závěrečné prohlášení
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

noa9bfJe_06yMcGvdEKReg|156184::2.Čestné závěrečné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

MJZEMANN
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Pořadí:
132
Název dokumentu:
ZŠ Máchovo nám. - Čestné prohlášení partnera o
zajištění vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
8uOuklzDdke5aY09sBWI7A|156189::3.Čestné prohlášení
partnera k zajištění prostředků ? platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
133
Název dokumentu:
ZŠ Máchovo nám. - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
C3SZqeUhvEKMsMm54-TabA|156191::4.Čestné
prohlášení, že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Sestava vytvořena v MS2014+

134
ZŠ Máchovo nám. - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano
MJZEMANN
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Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
_fSMsTcbvEiznQsfwaHtMw|156193::15.Principy_partne
rstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
135
Název dokumentu:
ZŠ Máchovo nám. - Čestné prohlášení partnera
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
ssE59e5j0CC6ioS0mM2Qg|156198::Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Sestava vytvořena v MS2014+

136
ZŠ Máchovo nám. - Čestné prohlášení o trestní
Ano

oj9S4v2py02GP0MLiwcqdQ|156200::Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

137
ZŠ Máchovo nám. - Doklady o trestní bezúhonnosti

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonosti ZŠMÁCHOVO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
rejstriku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

ROAqI3Wm-kiBqsM3najg8A|156204::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

138
ZŠ Máchovo nám. - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

zcwWDCLT5U-ttzs0Asj6BQ|156205::vypis z obchod
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
139
Název dokumentu:
ZŠ Máchovo nám. - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
AHWfGWulxEChW28iCu4R1A|156211::bezdlužnostZŠM
ÁCHOVO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

140
ZŠ Březová - Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

BUm8qkEKREyQMtKISVonFw|156227::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

141
ZŠ Březová - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

ukC2NwbvG0GEo3YeBTeWYQ|156233::2.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
142
Název dokumentu:
ZŠ Březová - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
hSlDSSN5QEasqWAzT9RJOA|156237::3.Čestné
prohlášení partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
143
Název dokumentu:
ZŠ Březová - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Vx8m0ocK4kie91Dz31RK3A|156241::4.Čestné
prohlášení že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

144
ZŠ Březová - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

FCjpfnSzDECUD4y8cj8DJg|156244::15.Principy_partners
tvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
MJZEMANN
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Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

145
ZŠ Březová - Čestné prohlášení partnera
Ano

xw680Y9ap0OpWpcHbXImow|156247::Cestne_prohlase
ni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
o trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

146
ZŠ Březová - Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Ano

7bmFldWEeUiTBEJYaKWAwg|156248::Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

147
ZŠ Březová - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

MJZEMANN
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Příloha:
bezúhonnostiZŠBŘEZOVÁ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchodního rejstříku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

5LKJaXlfXUKMjF33ewB-1w|156253::Dokaldy o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

148
ZŠ Březová - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

6bemB2KeHkWzWdQM_gyykg|156256::Výpis z
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
149
Název dokumentu:
ZŠ Březová - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní
správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
xNn0jZDwp0S7OwSeXv2lNg|156260::bezdlužnostZŠBŘE
ROVÁ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

150
ZŠ Vrchlického - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

nSGobzr3nkS2RMgoVqdXPA|156262::1.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

151
ZŠ Vrchlického - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

AJO8GlBu3EuV7gBBSOfPQw|156264::2.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
152
Název dokumentu:
ZŠ Vrchlického - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53

110

Příloha:
5SbYPb_d6EK_HdsUM_xhzA|156267::3.Čestné
prohlášení partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
153
Název dokumentu:
ZŠ Vrchlického - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
QKcq0O2T0Uyt2Ze43xyWeQ|156271::4.Čestné
prohlášení že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení....pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

154
ZŠ Vrchlického - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

rsqKefbg3E29hYLYJoqPnQ|156273::15.Principy_partners
tvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

155
ZŠ Vrchlického - Čestné prohlášení partnera
Ano

1phALv3oWUOAMWkwd1eVTg|156276::Cestne_prohlas
eni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnostiZŠVRCHLICKÉHO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

156
ZŠ Vrchlického - Čestné prohlášení o trestní
Ano

8pAsEI-_7EiMsUkRTQ-yww|156278::Čestné prohlášení o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

157
ZŠ Vrchlického - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

FeWCiHUtn0memcN7IRY2kQ|156283::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001
MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchodniho rejstriku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

158
ZŠ Vrchlického - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

GYaOSMDP3E-CktYBWzcLVA|156287::Vypis z
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
159
Název dokumentu:
ZŠ Vrchlického - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
9wIGBKD4i0anxSlwwbyL8Q|156291::bezdlužnostZŠVRC
HLICKÉHO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Sestava vytvořena v MS2014+

160
ZŠ Kamenická - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera

MJZEMANN
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Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
koprávněnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Ano

oud6Abo_Jk682zk_Ot_chg|156299::1.Čestné prohlášení
MJZEMANN
11.12.2015
0001

161
ZŠ Kamenická - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

mL9FSqdGMUugV89wbr3pDg|156307::2.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
162
Název dokumentu:
ZŠ Kamenická - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
cCPgzHKyj0aMO3p0BRuVTg|156311::3.Čestné
prohlášení partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Pořadí:
163
Název dokumentu:
ZŠ Kamenická - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
OtDa48WucUqU6Wla9Gjoqw|156314::4.Čestné
prohlášení že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

164
ZŠ Kamenická - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

mOjYbJRYe02f3kZrHQxgnw|156319::15.Principy_partne
rstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

165
ZŠ Kamenická - Čestné prohlášení partnera
Ano

MJZEMANN
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Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
0ZbMOMOZHUijMej4DQWaXQ|156323::Cestne_prohlas
eni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
bezúhonnostiZŠKAMENICKÁ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
11.12.2015
0001

166
ZŠ Kamenická - Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Ano

ZsEYxz0c30u43xcqW3Kv-A|156328::Čestné prohlášení o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

167
ZŠ Kamenická - Doklady o trestní bezúhonnosti partnera
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

XzHyN6uD5kOQ16Cu0ttK3w|156331::Doklady o trestní
MJZEMANN
11.12.2015
0001

168
ZŠ Kamenická - Doklad o právní subjektivitě partnera
MJZEMANN
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Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchodního rejstříku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano

fZEyZSX7SEm3GhbMDApFFw|156333::Výpis z
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
169
Název dokumentu:
ZŠ Kamenická - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
SSzQZg2YokuTG4Oo3AerLQ|156335::bezdluznostZŠKAM
ENICKÁ.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
prohlášení k oprávněnosti partnera.pdf
Sestava vytvořena v MS2014+

170
ZŠ Komenského - Čestné prohlášení k oprávněnosti
Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Ano

-vlb5HoMPEKQmKlWV_6NzA|156341::1.Čestné
MJZEMANN
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
závěrečné prohlášení partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

171
ZŠ Komenského - Čestné závěrečné prohlášení partnera
Čestné závěrečné prohlášení partnera
Ano

8OgJ8HK2GUmIr35mliLdMw|156344::2.Čestné
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
172
Název dokumentu:
ZŠ Komenského - Čestné prohlášení partnera o zajištění
vlastních prostředků na realizaci projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení partnera o zajištění vlastních
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
t-pOkgWaHUWLO8bxzc5b0Q|156348::3.Čestné
prohlášení partnera k zajištění prostředků platí pouze v případě finanční spoluúčasti.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:

Sestava vytvořena v MS2014+

173

MJZEMANN

4.8.2016 9:53
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Název dokumentu:
ZŠ Komenského - Čestné prohlášení, že partner není v
likvidaci a v insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v
insolvenčním řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
2El_Bx9mS0G5Mna9_Q7VJQ|156350::4.Čestné
prohlášení, že partner není v likvidaci a v insolvenčním řízení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
není uzavřena smlouva o partnerství)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

174
ZŠ Komenského - Principy partnerství a prohlášení o
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud
Ano

W1N1iRO4EE6MdUaL4ig5QQ|156351::15.Principy_part
nerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

175
ZŠ Komenského - Čestné prohlášení partnera
Ano

CXTJHG4SEUmWBW1Oz9aiBA|156352::Cestne_prohlase
ni_partnera_s_fin._prispevkem.pdf
Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
bezúhonnosti partnera
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestní bezúhonnosti partnera.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

176
ZŠ Komenského - Čestné prohlášení o trestní

Pořadí:
Název dokumentu:
partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
trestní bezúhonnostiZŠKOMENSKÉHO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Sestava vytvořena v MS2014+

Ano

y-cPhYI-_EqQZ6MAtfqFiA|156359::Čestné prohlášení o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

177
ZŠ Komenského - Doklady o trestná bezúhonnosti
Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera
Ano

COCD2rBCkEm1dcU1qI2_7w|156361::Dokumenty o
MJZEMANN
11.12.2015
0001

178
ZŠ Komenského - Doklad o právní subjektivitě partnera
Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Ano
MJZEMANN
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Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
obchodniho rejstriku.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

y5Q0WqA4E0On0WMflXzuRA|156365::Vypis z
MJZEMANN
11.12.2015
0001

Pořadí:
179
Název dokumentu:
ZŠ Komenského - Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům
státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
SCm9pCbqGEGzfl8_wTA1jQ|156368::bezdluznostZŠKOM
ENSKÉHO.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
11.12.2015
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Pořadí:
180
Název dokumentu:
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Inkluzivní vzdělávání
25.5.2016
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ne
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Ostatní
Příloha:
XgPhEZrCVkKqdzB2SjOHgw|471493::Zápis z jednání VK
ŘO OP VVV Inkluzivní vzdělávání 25.5.2016 - 215.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: DOSLEN
Datum vložení:
24.6.2016
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Pořadí:
Název dokumentu:
seznam příloh
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

181
Předložení podkladů před vydáním právního aktu Ano
Implementační / realizační 2
LBwgtpMDUUmtJDJCvmN0bw|542684::seznam_priloh_

pro_pravni_akt.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
4.8.2016
0001

Pořadí:
182
Název dokumentu:
Příloha č. 4 - Smlouva o partnerství
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
xMVpC4vUpk6Xy6ZTfKXzQ|542698::Priloha_4_smlouva_o_partnerstvi.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
4.8.2016
Verze dokumentu:
0002
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
ZM_16_06_05_16.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
9O5vuy_da06hmEHL_cc7rw|542711::Priloha_6_vypis ze

Pořadí:

184

Sestava vytvořena v MS2014+

183
Příloha č. 6 - Souhlas zřizovatele
Ano

MJZEMANN
4.8.2016
0001

MJZEMANN
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Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

Příloha č. 7 - Doklady o ročním obratu
Ano
Implementační / realizační 2
rp75awRkSk6G_YPiM37hsA|542712::priloha_7_doklad_

o_rocnim_obratu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

MJZEMANN
4.8.2016
0001

185
Příloha č. 8 - Doklady o bankovních účtech
Ano
Implementační / realizační 2
7Bvwy8h2HEKDNfTvWRMukA|542721::priloha_8_dokla

d_o_bankovnim_uctu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

MJZEMANN
4.8.2016
0001

186
Příloha č. 10 - Prohlášení o závažných změnách projektu
Ne
Implementační / realizační 2
QrjPOOqLpkmWtLNdDo3wDg|542732::priloha_10_zme

ny_projektu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

MJZEMANN
4.8.2016
0001

Pořadí:

187

Sestava vytvořena v MS2014+

MJZEMANN
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Název dokumentu:
Příloha č. 11 - Prokázání vlastnické struktury
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
C_Xl__Tl6kniWd6hpTOjg|542742::priloha_11_prokazani_vlastnicke_struktury.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MJZEMANN
Datum vložení:
4.8.2016
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:

Seznam odborností projektu

Odbornost:
Popis:

Sestava vytvořena v MS2014+

1C
Prioritní osa 3/Priority Axis 3

MJZEMANN
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