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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: 
Identifikace žádosti (Hash): 
Zkrácený název projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
lpD6QRP
iKAP 2 - KPRS

Typ podání: 
Způsob jednání:

Automatické 
Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 
Název programu:

02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 
Název výzvy:

02_19_078
Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose

3 OP

Název projektu CZ:
pražského školství
Název projektu EN:
key areas of Prague schools

iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí

iKAP 2 - Comprehensive program for the development oí

Anotace projektu:
Cílem projektu je praktická realizace vybraných klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním 
plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude uvedena do praxe a podpořena sada nástrojů, které povedou v 
dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství. Páteří projektu je podpora pedag, 
pracovníků na cestě ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím vzdělávacích programů, posílení 
dostupnosti potřebného vybavení škol pro odborné a polytechnické vzdělávání a podpora síťování škol.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30.00

1.6. 2021

30. 11. 2023

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
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Příjmy dle ČI. 61 obecného nařízeni: Projekt nevytváří příjmy dle Článku 61

Doplňkové Informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: 
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby 
na celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Velký projekt 
Režim financování:

Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ex-ante

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Ne

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
02.3.68 Omezování a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
3 rovnéz možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje 2pětné

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

Číslo investiční priority, Název investiční 
priority
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Číslo opatření, Název opatření
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle celoživotního učení
02 3.68 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 
žáku v klíčových kompetencích 
45,00

Číslo, Název 
Procentní podíl 
Kategorie regionu: 

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté

100,00
0,00

Číslo programu. Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
02.3.68 Omezování a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzděláváni 
a rovněž možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje 2 pět né

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

Číslo investiční priority, Název Investiční 
priority
Číslo opatřeni, Název opatření

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

02.3.68.4 Zkvalitněni přípravy budoucích a 
začínajících pedagogických pracovníků 
10,00

Číslo, Název 
Procentní podíl 
Kategorie regionu: 

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté

100,00
0,00

Číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
02 3.68 Omezováni a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzděláváni 
a rovněž možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

Číslo investiční priority, Název investiční 
priority
Číslo opatření, Název opatření

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

02 3.68 5 Zvýšeni kvality vzdělávání a odborné 
přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh

Číslo, Název prače
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Procentní podíl 
Kategorie regionu: 

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté

45,00

100,00
0,00

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Aktivity projektu reagují na vybrané potřeby identifikované v rámci následujících klíčových témat KAP 
(oblasti intervencí) sadou vhodných opatření.

Oblast 3.1 Podpora kompetencí k podmkavosti, iniciativě a kreativitě 
Oblast 3.2.: Podpora polytechnického vzdělávání
Oblast 3.3 ■ Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 
Oblast 3.5.. Rozvoj škol jako center celoživotního učení 
Oblast 3.8 ■ Ro2voj digitálních kompetencí

Projekt ve výrazné Části aktivit navazuje na realizaci projektu i KAP Praha a do své realizace zahrnuje 
jednak udržení aktivit, nastartovaných v tomto programu, tak případné dokončení zejména edukativních 
aktivit, které se nepodařilo v plné míře realizovat z důvodů omezení daných pandemickou situací.
Projekt je předkládán k realizaci společné se synergickou projektovou žádostí, připravovanou k realizaci 
ve stejné výzvě OP WV v rámci odboru PRl.

Projekt si klade za cíl řešit následující problémy.
Ní2ká dostupnost kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky škol spojených s moderní 

infrastrukturou a technickým vybavením, potřebným pro zavádění nových a atraktivních forem výuky.
Personální a technologická nepřipravenost na návrat polytechnické výchovy do běžného provozu 

tříd základních škol.
Nedostatečná nabídka polytechnických programů pro žáky mateřských a středních škol.
Ní2ká aktivita Škol v zavádění volnočasových programu polytechnické výchovy pro Žáky

1)

2)

3)
4)
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5) Nedostatečně vyvinuté prostředí a technická platforma pro motivaci Škol ke vzájemné spolupráci 
napřič stupni vzdělávání.

Nedostatečná aktivace dalších klíčových institucí, formujících podobu vzdělávání na Ú2emi 
hlavního města Prahy.

Neexistující městem koordinované prostředí, podporující aktivaci škol jako center celoživotního

6)

7)
učeni.

Neexistující koordinovaný program pro systematický růst kvality praxí žáků pedagogických SŠ, 
kteří se připravují na výkon profese pedagogických pracovníků
8)

Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému byly identifikovány jíz v době příprav krajského akčního plánu, na který aktuální projekt 
navazuje prostřednictvím implementace stanovených opatření Jako hlavni příčiny problému je možné 
identifikovat:
- Nízká dostupnost kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky Škol spojených s moderní 
infrastrukturou a technickým vybavením potřebným pro zavádění nových a atraktivních forem výuky.
- Personální a technologická nepřipravenost na návrat polytechnické výchovy do běžného provozu tříd 
základních škol. Nedostatečná nabídka polytechnických programu pro žáky mateřských a středních škol. 
Nízká aktivita škol v zavádění volnočasových programů polytechnické výchovy pro žáky,
- Nedostatečně propracovaný systém podpor škol pri zaváděni a realizaci programů celoživotního 
vzděláváni.
- Neexistující systém podpor pro dlouhodobou spolupráci pedagogických SS a jednotlivých mateřských 
škol, které realizují ve svém prostředí praxe žáků SŠ.

- Nedostatečně vyvinuté prostředí a technická platforma pro motivaci škol ke vzájemné spolupráci 
napříč stupni vzdělávání. Nedostatečná aktivace dalších klíčových institucí, formujících podobu 
vzděláváni na území hlavního města Prahy. Neexistující městem koordinované prostředí podporující 
přenos dobré praxe a motivující ke spolupráci škol a institucí, zaměřených na oblast vědy a výzkumu. 
Spatně nastavené systémy opakovaného sběru informací od jednotlivých aktérů z oblasti vzděláváni na 
území Prahy.

Co je cílem projektu?
Realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním plánem podpory vzdělávání na 
území Prahy,
- Posílíme takové klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které hraji v otázkách prevence 
předčasného ukončení vzdělávacího procesu zásadní roli.

- Založíme síť interních koučů, kteří budou dále pracovat na dlouhodobém vzdělávání pedagogického 
personálu a budou klíčovým nástrojem udrzitelnosti jednotlivých aktivit projektu

* Nastartujeme programy postavené na moderních multifunkčnich učebnách, tzv. centrech interaktivní 
výuky. Podpořeno 2de bude síťování pedagogů a přenos dobré praxe během příprav pedagogických 
materiálů v rámci tohoto inovativního konceptu.
- Vznikne platforma a ucelený systém podpor spolupráce pedagogických škol, které připravují budoucí 
pedagogické pracovníky MŠ, a jednotlivých MŠ, které jsou zapojeny do realizace praxí s cílem 
soustavného růstu kvality těchto praxí.
- V2mkne prostředí podporující zapojené školy při zaváděni a pilotáži programů celoživotního vzděláváni.

- Vznikne síť aktivit, vedoucích k zásadnímu rozvoji polytechnické výchovy u mateřských a základních 
škol. Bude vybudována síť Polytechnických hní2d, které vyřeší personální, kvalifikační a technický deficit
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druhého stupně ZŠ

- Dále podpoříme a tematicky zdokonalíme program tzv. PolyTechBusu, který přináší program 
polytechnické výchovy do mateřských a vybraných základních škol

* Další skupině žáků a pedagogů ZŠ umožníme přístup k inovovanému programu interaktivní 
polytechnické expozice.

- Podpoříme síťování skol. V pedagogickém programu skol bude etablován portál pro vzájemné sdílení 
informaci mezí školami í směrem k dalším cílovým skupinám projektu,
- Zrealizujeme řadu aktivit, směrujících ke kontaktu s aktéry trhu práce - TOP kempy žáku a jejich 
pedagogů se Špičkovými odborníky na špičkových pracovištích, unikátní koncept soutěži Sollertia v 
lokálním, republikovém i mezinárodním provedení

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu oce káva na/y?
Realizací projektu je možné očekávat naplnění cílu předsevzatých krajským akčním plánem vzděláváni na 
území hlavního města Prahy. Díky realizací je možné očekávat výrazný a udržitelný kvalitativní posun a 
dlouhodobý dopad na všechny zapojené cílové skupiny

Personál skol získá nové kompetence, které pomohou zefektivnit a zároveň také zatraktivnit výuku. K 
tomuto účelu bude rovněž pořízeno adekvátní technické vybavení.

Žáci díky zapojení do pilotáže jednotlivých programů posílí své kompetence, klíčové pro volbu své další 
studijní dráhy, připadne pro své profesní uplatněni.
Vedoucí pracovníci škol získají ucelený program a díky přístupu k proškolené síti interních 
mentorů/koučů také udržítelnost jednotlivých aktivit projektu.
Díky projektu v konečném důsledku očekáváme'

- Nižší podíl předčasného ukončení vzdělávacího procesu
- Větši propustnost vzdělávacího systému a jeho jednotlivých stupňů
- Větší motivaci dětí ke vzdělávání v oborech žádaných trhem práce (především pak v oborech 
techničtěji zaměřených).
- Inovované programy pro posílení čtenářské a matematické gramotnosti v běžné pedagogické praxi 
* Vetší míru motivace a zapojení škol do vzájemného síťováni a aktivit zaměřených na přenos dobré 
praxe.

•Technickou infrastrukturu odpovídající moderním požadavkům na výuku.
- Funkční systém podpory škol jako center celoživotního vzdělávání.
- Funkční systém vedoucí k soustavnému růstu kvality pedagogických praxí žáků pedagogických SŠ. 
-Aktivizovanou síť spolupráce škol navzájem a škol s dalšími významnými aktéry voblastitrhu práce či 
vzdělávání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V rámci projektu budou realizovány níže uvedené KA Jednotlivé věcné KA jsou dále členěny do 
specificky zaměřených subaktivít.

KA01: Řízení projektu

KA02: Podpora a další rozvoj konceptu Center interaktivní výuky na cestě k posílení kompetencí
pedagogických pracovníků pražských škol
SA01: Ro2voj konceptu CIV

SA02: Vzdělávání pedagogických pracovníků - CIV
SA03: Diseminace konceptu CIV na pedagogy dalších škol
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KA03: Polytechnické výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SS a hledání cest k růstu atraktivity technického vzdělávání 
SA01: Rozvoj konceptu PH včetně personální a materiální podpory provozu Polytechnických hnízd 
SA02: Vzdělávání mistrů z PH * zvládnutí technologií pro 3D tisk a programování robotických a 
mechatroníckých stavebnic
SA03: Podpora interaktivní polytechnické expozice pro žáky MS a I. stupně ZŠ 
SA04: Mobilní polytechnický program pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ - PolyTechBus 
5A05: Podpora nadstavbových kroužků vprostřed! PH a CIV

KA04: Podpora škol a školských zařízení jako center celoživotního učeni

SA01: Podpora škol pří zavádění a rozvoji nabídek kvalifikačních a rekvalifikačních programů
5A02: Podpora vybraných opatření škol a Školských zařízení na cestě k rozšíření nabídky vzdělávacích a
volnočasových programů
SA03: Rozvoj portálu www.pra2skeskoly.c2 jako klíčového nástroje podpory nabídek škol v oblasti 
dalšího vzdělávání

KA05: Vybrané nástroje pro síťování škol napříč stupni v2dělávání a podpora prostředí pro přenos dobré 
praxe škol, podniku a dalších aktéru vzděláváni a podpora škol jako center celoživotního vzděláváni 
5A01: Realizace nadregionálních a mezinárodních soutěží Sollertia 
SA02: TOP kempy a Workshopy (synergie 5 programy šablon)

KA06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ 
SA01: Ustaveni a činnost platformy kolegiální podpory MŠ 
SA02: Screenmg praxí v prostředí MŠ 
SA03: Workshopy a další opatření podpory MŠ

KA07: Šablony

Klíčové aktivity 02, 03, 04, 05, 06 jsou podrobněji popsány v samostatné příloze

Popis realizačního týmu projektu:
Realizační tým projektu je podrobně popsán v samostatné příloze

a) příloha POd - Realizační tým
b) příloha P14 - Podrobný popis pracovních náplní členů RT projektu

Nad rámec uvedených příloh jsou dále role a úkolyjednotlivých členů odborného týmu podrobněji 
popsány v rámci zevrubných popisů jednotlivých KA.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Primárním cílem publicity je zajistit informovanost CS o projektových aktivitách. Dále je třeba v souladu s 
nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 informovat odbornou veřejnost, zástupce zaměstnavatelů, Škol a 
další stakeholdery o výsledcích a výstupech projektu.
Všechny informační a propagační předměty budou obsahovat povinná loga, graficky vyhotovená v 
souladu s pravidly OP VVV.

Všechny organizace nebo skupiny, které mají 2 projektu prospěch - např. pedagogičtí pracovníci - učitelé 
odborných předmětů na pražských SŠ, žáci těchto škol, pedagogičtí pracovnici - výchovní poradci na ZŠ,
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sociální partneři - majitelé a personalisté pražských podniků Či oborová sdružení, budou informováni o 
zdrojích financování projektu.
Učebny, ve kterých budou pořádány semináře Či workshopy, sály, kde se budou konat tiskové či odborné 
konference, budou rovněž označeny dle pravidel OP VVV.

O konkrétních aktivitách, které budou v projektu probíhat, budou informace poskytovány následujícím 
způsobem:
- prostřednictvím webových stránek partnera i příjemce, prostřednictvím Širokého spektra sociálních síti 
(Facebook, Instagram, Twítter, VouTube)
- prostřednictvím webového portálu partnera projektu Hospodářské komory hl m. Prahy a 
prostřednictvím webových portálů ostatních zúčastnéných subjektů
- v prúbéhu realizace projektu bude vydáno a distribuováno min 5 tiskových zpráv

- v rámci projektu budou vyrobeny 2 roll-up bannery, které budou umísťovány na projektových akcích
- v rámci projektu bude vytvořeno Sx mobilní označení učeben, kde bude probihat projektová výuka

- v rámci projektu budou vytvořeny a instalovány dvě cedule, které budou označovat jako místa realizace 
projektu projektové kanceláře příjemce a partnera

V čem je navržené řešení inovatívní?
Projektový záměr nabízí pro Ú2emi Prahy jedinečné a komplexní řešeni klíčových problémů v oblasti 
vzdélávání. Nastavuje dlouhodobé udržitelné aktivity, které doposud podpořeny nebyly, a přináší nový 
pohled na podporu vzdělávání na území Prahy. Dále obsahové posouvá a podporuje aktivity, které $e 
osvědčily v projektu iKAP Praha.

Inovatívní prvky je možné identifikovat v celé řadě klíčových aktivit. Mezi hlavni inovace, které projekt 
přinese, patří'
- Inovovaný koncept Polytechmckých hní2d nově vytvoří hnízda oborově specifická, která budou moci 
nabídnout prezentací oboru, které dříve nebylo možné zařadit do výukového programu, a také nabidne 
v pilotním režimu koncept PH, které nabídne program také pro žáky, kteří se chystají na přechod ze SŠ 
na VS/VOS.
- Budování Center interaktivní výuky vstupuje na území Prahy do své druhé etapy. Koncept je v Pra2e 
stále možné vnímat jako ry2i inovaci, kterou si klademe za cíl integrovat do fungování školních lídrů a 
jejich prostřednictvím a prostřednictvím sítě interních lektorů tento koncept dále šířit.
- Koncept t2v TOP kempů budeme korigovat tak, aby byl vedle žáku podpořen také pedagog školy

- Koncept soutěži Sollertia bude upraven tak, aby bylo možné srovnáni na nadregionální i mezinárodní 
úrovni

* Nově bude vytvořen uceleny systém podpory pro růst kvality praxí žáků pedagogických SŠ v prostředí 
škol mateřských

* Nově bude zaveden systém podpory škol při zaváděni programů celoživotního vzdélávání.

Jaká existuji rižika projektu?
a) Nízký zájem CS
Eliminace: Pouze omezený okruh škol je možné označit jako školy aktivní, které dlouhodobě projevují 
zájem o rozvoj svůj a rozvoj svých pedagogu. Cílem projektu je aktivizovat rovněž zástupce dalších škol. 
To přináší určité riziko v míře úspěšnosti této aktívizace a v rozsahu zapojení škol a pedagogických 
pracovníku. Dúra2 proto bude kladen na motivační aktivity pedagogů a rovněž na užší spolupráci se 
zřizovateli Škol.
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b) Výběr nevhodných dodavatelů projektu / chyby ve VŘ

Eliminace, důraz na kvalitu, reference; kvalitní smlouva a sankční ujednání, angažování právníku do 
výběrového procesu.

c) Finanční riziko (přečerpání rozpočtu, zpoždění zálohových plateb)

Eliminace. Finanční manažer bude včas sestavovat a podávat žádosti o platbu; důsledně budou 
sledovány veškeré finanční toky, aktuální cash-flow, hospodárnost uskutečněných finančních operací.

d) Neuplatnění principů rovných příležitosti během realizace projektu
Eliminace1 Projekt je v řadě svých aktivit cílené zaměřen na oblast rovných příležitostí ve vzdělávání 
Přináší opatření, které v konečném důsledku povedou k hladšímu přechodu žáků mezi jednotlivými 
stupni vzdělávání, a budou eliminována rizika předčasného opuštěni vzdělávacího procesu Okruhy 
realizace spojené s inkluzí jsou zásadní součástí projektu, do které bude aktivně zapojena odborná část 
realizačního týmu, klíčoví stakeholdeři i externí experti.

e) Nedokončení účastí CS v KA
Eliminace11 vzhledem k riziku návratu špatné pandemické situaceje pro jistotu počítáno s 50% rizikem 
nedokončení. Všechny vzdělávací aktivity reaguji na zjištěné potřeby CS a přinášejí implementaci již 
schválené koncepce KAP. Zástupci byli v předstihu informováni a podíleli se na formování projektového 
konceptu.

f) Nevhodná volba oblastí vzdělávání
Eliminace. Projekt je postaven na KAP a na datech z průzkumu. RT bude mít nástroje pro připadne 
korekce projektu.

Rizika, jejich zhodnoceni a postup eliminace - podrobněji popsána v samostatné příloze.

Klíčová slova :
Polytechnické hnízdo - moderně vybavená třída (dvojice tříd pro 15 žáků), která umožňuje realizaci 
normovaných výukových jednotek polytechnické výchovy, robotiky a mechatroniky. Každá třida 
disponuje totožným základním vybavením Všechny třídy umožňují srovnatelnou realizaci jednotného 
programu pro základní školy, stejně jako umožňuji realizaci dalších aktivit (nadstavbové kroužky atp.)

Centrum interaktivní výuky - jíž 24 škol, které získávají potřebnou podporu - moderně vybavené 
prostory, vhodné pro realizací nového konceptu multimediální výuky, a zároveň budou mít proškolené 
interní lektory, kteří budou dále přenášet kompetence na další pedagogy uvnitř vlastní školy i vůči 
pedagogům jiných škol (dlouhodobě udržitelná aktivita). CIV v konečném důsledku podpoří rozvoj výuky 
všeobecně vzdělávacích předmětů. Aktuální projekt rozšiřuje koncept o 21 nových učeben.

Sollertia - originální pražský koncept soutěží, který je postaven na principu srovnání žáků nikoliv mezi 
sebou, ale vůči mistrovi 2 praxe. Koncept původně zaměřený čistě na řemeslné obory se postupně 
rozšířil také na obory průmyslovek. Nové bychom rádi metodiku soutěže upravili pro ještě Širší skupinu 
soutěžních oblastí (umělecké obory, programováni, grafika) a 2ároveň upravili tak, aby byl koncept 
realizovatelný i v nadregionálnim a mezinárodním kontextu.
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TOP kemp - nástroj určený původně pro podporu nejnadanějsich žáků. Smyslem je realizace specifické 
pedagogické jednotky, kdy mistr oboru pracuje s omezeným okruhem žáků tak, ze využívají materiál a 
vybaveni, které nebývá ve Školním prostředí dostupné Beneficientem je v případě TOP kempů kromě 
žáků rovněž pedagog.

PolyTechBus - mobilní polytechmcká dílna 5 personálem * alternativa vůči realizaci Polytechmcké 
výchovy na ZŠ a zároveň i doplněk palety nástrojů polytechnické výchovy, vhodný pro MŠ.

Cílová skupina

Cílová skupina:
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp s potřebou podpůrných opatřeni 
Popis cílové skupiny:
Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem 
vzdělávající se jedince, kteří k naplněni svých vzdělávacích možností nebo k uplatněni a užívání svých 
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o 
nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu 
prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a 
Školské 2aří2ení.
V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnoceni, forem a metod 
vzděláváni a Školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení 
délky vzdělávání, úpravu podmínek příjímání ke vzdělávání a ukončováni vzdělávání, používání 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst 2 školského zákona). 
Podpůrná opatřeni $e podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé 
druhy nebo stupně podpůrných opatření l2e kombinovat Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 
5b., o vzdělávání láků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Cílová skupina:
Děti, žáci a studenti (M$, ZŠ, SŠ a VOŠ)
Popis cílové skupiny:
Do projektu budou 2ařa2eni žáci MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ na Ú2erni Prahy
Tuto cílovou skupinu tak tvoří láci více než 300 MŠ, více než 200 škol základních, více než 200 Škol 
středních a 50 VOS. Celkově se na území Prahy jedná o více než 200 tis. žáků/studentů. 
Předpokládáme, že již v rámci realizace jednotlivých aktivit, které jsou obsahem tohoto projektu, se 
zúčastní některé 2 vybraných aktivit min. 10-20 % z tohoto celkového počtu Žáků/studentů na Ú2emí 
Prahy. To ve výsledku znamená, ze nějakou částí projektu projde 20.000-40.000 pražských žáků a
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studentu
Kromě klíčové aktivity zaměřené na řízení projektu nebudou žáci aktivně zapojeni pouze do aktivity 
zaměřené na budování skol jako center celoživotního vzděláváni. Do všech ostatních aktivit jsou žáci 
zapojeni. Téma vzdělávacích programu pro láky se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou 
podpůrných opatření, je do projektu rovněž zahrnuto.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovnicí škol a Školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Popis cílové skupiny:
Pedagogičtí pracovníci představují primární cílovou skupinu projektu Krajský akční plán, jehož cíle náš 
projekt implementuje, počítá s touto CS napříč opatřeními. Jejich zapojením si klademe za cíl zvýšit 
celkovou úroveň pedagogických schopností, zvýšit kvalitu vzděláváni a rozšířit kompetenční rámec 
pedagogických pracovníku Jednotlivé aktivity spojuje snaha budovat u pedagogických pracovníku 
takové kompetence, které jim pomohou reagovat na dnešní demografickou situaci a nabídnout efektivní 
vzdělávací program výrazně heterogenním skupinám žáků, jakými dnes třídy na území Prahy bezpochyby 
jsou. V případě vedoucích pracovníku škol a Školských zařízení navíc projekt podporuje znalost a šíření 
trendů v oblasti vzděláváni, především pak v souvislosti s možnostmi rozvoje polytechnického vzdělávání 
či aktivit spojených s problematikou mkluze Zapojení do projektu bude otevřeno pracovníkům napříč 
stupni vzdělávání.
Přínosy pro cílovou skupinu.
- Projekt pomůže odbourávat obavu pedagogů z nových technologií a jejich zaváděni do výuky, motivuje 
je v této oblastí k dalšímu rozvoji.
- Účastníci vzdělávání v rámci projektu dosáhnou vyšší úrovně kompetencí jak v pedagogické, tak 
odborné oblasti
- Získaji dovednosti k používání nových aktivizujících vzdělávacích forem a pedagogických metod ve 
výuce a sebevzdělávání.
- 2výŠí se jejich aktivní přístup k sebevzdělávání.
* Získají potřebný odstup a možnost sami hodnotit efektivitu své práce (autoevaluace).
- Skupina pedagogických pracovníků, 2e kterých se bude dále rekrutovat okruh interních lektorů, 2íská 
další kvalifikaci, která zlepši jejich možnosti a budoucí uplatněni na pracovním trhu.
Projekt otevře pedagogům 314$ kurzových míst. Pokud nezapočítéme bagatelní podporu, je míst v 
dlouhodobých programech 441

Cílová skupina:
Rodiče dětí a žáků 
Popis cílové skupiny:
Jedna se primárně o všechny rodiče dětí zapojených do KA, sekundárně pak o rodiče dětí v pražském 
školství obecné. Ambicí projektu je informovat rodiče o aktivitách, které jsou s dětmi realizovány 
Nad rámec informování veřejnosti se bude projekt snažit rodiče aktivizovat a zapojit do vzájemné 
komunikace, ledním z nástrojů pro užší spolupráci s rodiči jsou pak nadstavbové kroužky, které projekt 
plánuje zavádět v prostředí Polytechnických hnÍ2d a v CIV.
Díky zpětné vazbě budou tvořena další doporučení pro případné nástroje větší aktivizace rodičů, jež 
budou představena v rámci spolupráce s PKAP a KAP a mohou se stát integrální součástí nové Inkluzivní 
koncepce.
Jsme si vědomi skutečnosti, že rodiče jsou 2ásadní cílovou skupinou zejména u děti a žáků ohrožených 
odchodem ze systému vzdělávaní, nebo těch, co již vzdělávací systém opustili. Rodiče dětí z cílové 
skupiny sami Často nemají potřebné vzdělání a nejsou proto schopni předat svým dětem potřebné 
znalosti či byt pro ně v tomto směru vhodným vzorem. Praktická opatření v oblasti ínkluze pro tuto CS
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však nebyla do projektu 2ařa2ena díky potřebě eliminovat možný překryv s OP PPR. 
Klíčovým nástrojem pro práci s touto CS se nově stane dále rozvíjený portál pražských škol.

Cílová skupina:
Veřejnost
Popis cílové skupiny:
Na veřejnost je přímo zaměřena KA04, jejímž obsahem je budování škol jako center celoživotního učeni, 
školy v rámci této aktivity připravují a uvádějí v praxi programy dalšího vzdělávání, jehož cílovou 
skupinou je mimo jiné právě i veřejnost.
V rámci klíčové aktivity je navic dále podporován rozvoj portálu pražských Škol, který pomáhá zapojeným 
školám přenášet informace o svých aktivitách mimo jiné právě i na cílovou skupinu široké veřejnosti.
Do této kategorie v rámci projektu pak dále počítáme také odborníky na oblast vzděláváni, akademickou 
obec, úředníky a pracovníky instituci, kteří v oblasti vzděláváni působí, zřizovatelé jednotlivých Škol, 
analytici, NNO a její odborníci na oblast vzdělávání a inkluze, podnikatelé a představitelé firem, které 
spolupracují se školami, či o této spolupráci uvažují a v neposlední řadě tzv. veřejnost široká.
V připadé této cílové skupiny by projekt měl mit celorepublikovou dimenzi. S ohledem na spuštění 
jednotlivých aktivit projektu lze naplnění tohoto cíle očekávat. Vedle internetové propagace na 
sociálních sítích bude o projektu informováno prostřednictvím tisku v periodikách a denících Propagaci 
projektu zajistí i komunikační síť partnera.

Subjekty projektu

Žadatel/příjemce 
C2E * Česká republika 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:
IČ: 00064581
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:

Kraj
ANO

Nejsem plátcem DPH
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Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn í ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:

ANO

48ia97h

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Město 
Mariánské náměstí 
110 00
2
2
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
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Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola 
sociální práce a střední odborná škola

Jméno:
Příjmení:
IČ: 45247226
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vžniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn i ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v p02ici partnera s podílem na rozpočtu projektu 2apojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Školská právnická osoba 
ANO
1.7. 2006
Nejsem plátcem DPH

ANO

mřu mc7g

Statutární zástupci
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Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha
Záběhlice
Hrusická
141 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evídenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

7
2537
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika 
Lauderova materská škola, základní škola a 
gymnázium pří Židovské obci v Praze

Jméno:
Příjmení:
IČ: 69780111
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR): 
bilanční suma 
ročn í ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód Institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2arí2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

školská právnická osoba 
ANO
31. 8. 2006 
Nejsem plátcem DPH

ANO

q2vxjdw

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní mésto Praha 
Hlavní mésto Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 2 
Praha 
Vinohrady 
Belgická 
120 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

25
67
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ANO

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - České republika
Scholastika * vyšší odborné škola vizuální
komunikace s.r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 24129801

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalšich KA napříč projektem.

Společnost s ručením omezeným 
ANO
12.7. 2011 
Nejsem plátcem DPH

ANO

jjw4nei

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 7
Praha
Holešovice
Schmrchova

Kód státu:
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská Část: 
Obec:
Část obce: 
Ulice:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evídenčni: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

170 00
22
662
1

Osoby subiektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Hlavni kontaktní osoba: 
Statutární zástupce:

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
C2E - České republika
Vyšší odborné škola publicistiky

IČ: 64957925
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):

Školská právnická osoba 
ANO
10. 2. 2006 
Nejsem plátcem DPH

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

4nsyksg

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 1
Praha
Nové Mésto 
Opatovícká 
110 00

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

18
160
1

Osobv subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul 2d jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Zdena
Macháčková Šimánková

602548920
2.macha ckova(® vosp.cz 
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika 
Obchodní akademie Praha, s.r.o.

IČ: 25603698
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR): 
bilanční suma 
ročn í ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
2ahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
22. 8. 1997 
Nejsem plátcem DPH

ANO

rkirnnv

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha*Satallce
Praha
Satalice
Vmorská
190 15

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název OftP:
Městská Část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

17
163
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H lavn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika 
Pražské humanitní gymnázium, školská 
právnická osoba

Jméno:
Příjmení:
IČ: 25088246
RČ:
Datum narozeni:
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:
2ahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

Školská právnická osoba 
ANO
2. 2 2016
Nejsem plátcem DPH

ANO

7fsmwa9

Sestava vytvořena v MS2014 
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Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha
Nusle
Svatoslavova 
140 00

Kód státu:
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:

4
333
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmem':

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika
Střední Škola gastronomická a hotelová s r.o.

IČ: 25097547
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2Íri partnera s podílem na rozpočtu projektu 2apojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Společnost s ručením omezeným 
ANO
3. 1. 1997
Nejsem plátcem DPH

ANO

i4745q4

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 4
Praha
Braník
Vrbová
147 00

Kód státu:
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:

34
1233
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem; 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner $ finančním příspěvkem
CZE - České republika
Střední průmyslové škola dopravní, a.s.

Sestava vytvořena v MS2014 
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Jméno:
Příjmení:
IČ: 25632141
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Akciová společnost 
ANO
1. 1 1998
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora skol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

9wagg5r

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Kód státu: 
Typ adresy:

Sestava vytvořena v MS2014 
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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:

Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 5
Praha
Motol
Plzeňská
150 00
217a
298
1

Qsobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou
23

Jméno:
Příj*mení:
IČ: 60461675
RČ:
Datum narození:

Sestava vytvořena v MS2014 
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DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1993
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

skhctmk

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 3
Praha
Žizkov
Nad Ohradou 
130 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční:

23
2825
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Kód druhu 
čísla domovního: 
WWW:

1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner $ finančním přispévkem 
C2E - Česká republika
Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

IČ: 25641018
RČ:
Datum narození:
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:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
27.1.1998 
Nejsem plátcem DPH
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

ber45gn

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 9
Praha
Vysočany
Padkovářská
190 00

Kód státu:
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:

4
797
1

Osoby subjektu

Titul před jménem:
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Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika 
Evangelikalní teologický seminář - Vyšší 
odborná škola teologická a sociální

Jméno:
Příjmení:
IČ: 41690184
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2aří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

Školská právnická osoba 
ANO
31.8. 2006 
Nejsem plátcem DPH

ANO

b2uiju3
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Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 20
Praha
Horni Počernice
Stolihské
193 00
41a
2417

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evídenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:
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Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika
Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. 
Augustina

Jméno:
Příjmení:
IČ: 71341340
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KAO? - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Školská právnická osoba 
ANO
1.9 2011
Nejsem plátcem DPH

ANO

Éugrnbyx

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4

34



CZE - česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha

Kód státu:
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:

Krč
Horn okreska 
140 00
3
709
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Karlínská obchodní akademie a vyŠŠi odborná 
škola ekonomické

Jméno:
Příjmení:
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IČ: 61388548
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1993
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

njtxv9w

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 8 
Praha 
Karlin 
Kotlářova 
186 00

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

5
271
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Střední škola designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61388262
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1 1993
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
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Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalšich KA napříč projektem.

ANO

syrycd9

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 8
Praha
Kobylisy
U měšťanských škol 
182 00

Kód státu:
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:

1
S2S
1
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Osobv subiektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmem':
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Vyšší odborná Škola pedagogická a sociální, 
Střední odborná škola pedagogická a 
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61388068
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1993
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: 
Zahrnout subj*ekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:

ANO

7dr*t63
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Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adres v subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 6 
Praha 
Dejvice 
Evropská 
160 00

Kód státu:
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:

33
330
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
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E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
CZE * Česká republika
Vyšší odborná Škola stavební a Střední
průmyslové škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61388726
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 9 1956
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

ANO

gin3pyt

Statutární zástupci
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Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Mésto 
Dusní 
110 00

Kód státu:
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:

17
900
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika
Střední škola dostihového sportu a jezdectví

IČ: 00069621
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.7. 2001
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora skol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující 2apojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

krr>5zmpt

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

C2E - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Kód státu: 
Typ adresy:
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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:

Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha-Velká Chuchle 
Praha
Velká Chuchle 
U závodiště 
159 00
1
325
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
C2E - Česká republika
Střední odborná škola pro administrativu
Evropské unie,Praha 9, Lípíl911

Jméno:
Příj*mení:
IČ: 14891247
RČ:
Datum narození:
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DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.11.1996 
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

jxrmx55

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 20
Praha
Horní Počernice

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční:

Li pí
195 00
22
1911
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Kód druhu 
čísla domovního: 
WWW:

1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner $ finančním přispévkem 
C2E - Česká republika
Euroškola Praha střední odborná Škola s.r.o.

IČ: 25600397
RČ:
Datum narození:
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:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
1.9.1997
Nejsem plátcem DPH

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

78pd7qm

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha-Troja 
Praha 
Trója 
Trojská 
17100 
110 
211

Kód státu:
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:

1

Osobv subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul 2d jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika 
Mensa gymnázium, o.p.s.

IČ: 25058843
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR): 
bilanční suma 
ročn í ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
2ahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

Obecně prospěšná společnost 
ANO
20. 8. 1996 
Nejsem plátcem DPH

ANO

nrhrnbdu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 17
Praha
Řepy
Špamelova 
163 00
19
1111
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Statutární zástupce:

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Gymnázium a Hudební škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká škola

Jméno:
Příjmení:
IČ: 70874204
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VÁTI D: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 7 1992
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2arí2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

3styjxw

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 3
Praha
Žizkov
Komenského náměsti 
130 00

Kód státu:
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:

9
400
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul ža jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola 
a základní škola Praha, s.r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 25147846
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v p02íci partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KAO? - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

Společnost s ručením omezeným 
ANO
30.7.1997 
Nejsem plátcem DPH

ANO

ntn23bv

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Kód státu:
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

Hlavní město Praha
Praha 11
Praha
Chodov
Roztylská
148 00
1
1860
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn {ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner $ ímančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, 
s.r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 26769051
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO
26.4. 2003 
Nejsem plátcem DPH

ANO

8vn3fsy

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 11
Praha
Chodov
Pošepného náměstí 
148 00

Kód státu:
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:

2
2022
1

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Qsobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

IČ: 61388106
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
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

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

txzyzkx

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adres v subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 2
Praha
Nové Město 
Ďotičská 
128 00
1
424
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:

Sestava vytvořena v MS2014 
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Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Anglicko-České gymnázium AMAZON s.r.o.

IČ: 28228235
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských 2arí2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

Společnost s ručením omezeným 
ANO
10. 1. 2008 
Nejsem plátcem DPH

ANO

g4tmigk

Statutární zástupci

Sestava vytvořena v MS2014 
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EVAKUDRNOVÁ 
Slavíkova 2731,13000 Praha

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

PAVLA BAJUSZOVA 
Ukrajinská 1060,10100 Praha

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Město 
Rytířská 
110 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo poplsné/evldenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

10
406
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmem':

Partner s finančním příspěvkem
CZE * Česká republika
CEDUK - VOPŠ VyŠŠí odborná škola s.r.o.

IČ: 25102265
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2Íri partnera s podílem na rozpočtu projektu 2apojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Společnost s ručením omezeným 
ANO
24. 1. 1997 
Nejsem plátcem DPH

ANO

dmybi3w

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
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CZE - česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní mésto Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 6 
Praha 
Bubeneč 
Eliášova 
160 00

Kód státu:
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:

22
827
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Gymnázium, Praha 10, Připotočni 1337

IČ: 61385379

Sestava vytvořena v MS2014 
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RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1 1993
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH vev2tahij k aktivitám projektu

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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

6 s vy fy t

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 10 
Praha 
Vršovice 
Přípotoční 
10100

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

la
1337
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příj*mení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika 
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

IČ: 49625446
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 9.1984
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
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Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

7ímykun

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

C2E - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 6 
Praha 
Břevnov 
Nad alejí 
162 00

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

5
1952
1

Osobv subjektu
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul 2d jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika 
Gymnázium, Praha 9,LÍtoměrická 726

IČ: 61387061
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace 2ři2ená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 11. 1996 
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:
2ahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

ANO

vtydicc
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 9
Praha
Prosek
litoměřické
190 00
17
726
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:
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Statutární zástupce:

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Střední průmyslová škola na Proseku

IČ: 14891239
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 11. 1996
Jsein plátce DPH a nemám 2ákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2aří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

3v8yi6w

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 9
Praha
Prosek
Novoborské
190 00

Kód státu:
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:

2
610
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul ža jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika
Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Praha 2, Ječná 30

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61385301
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VÁTI D: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1 1993
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojeni partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora skol a 
školských zaří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

zty3c7a

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha

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

Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 2 
Praha
Nové Město 
Ječná 
120 00
30
517
1

Osob v subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika
Střední průmyslové škola sdělovací techniky, 
Praha 1, Panská 3

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61388866
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID:
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Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 1 1993
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

6uiykrc

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Nové Město 
Panská 
110 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská Část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni:

3
856
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Kód druhu 
čísla domovního: 
WWW:

1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner $ finančním přispévkem 
C2E - Česká republika 
1. IT Gymnázium, s.r o.

IČ: 06913491
RČ:
Datum narození:
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:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
1.3. 2018
Nejsem plátcem DPH
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

wqa4hfk

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha-Satalice
Praha
Satalice
K cihelně
190 15

Kód státu:
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:

129
1

Osoby subjektu

Titul před jménem:
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Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika
MICHAEL * Střední škola a Vyšší odborná škola 
reklam ní a umělecké tvorby, s.r o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 2560737S
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2aří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

Společnost s ručením omezeným 
ANO
10.9. 1997 
Nejsem plátcem DPH

ANO

s6rrdqm
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Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní mésto Praha
Praha 11
Praha
Chodov
Machkova
149 00

Kód státu:
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:

1
1646
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:
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Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,
Sladkovského náměstí 8

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61385131
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1. 1993
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

ANO

ccí28ad

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 3
Praha
Žizkov
Sladkovského náměstí 
130 00

Kód státu:
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:

8
900
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul ža jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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CZE - Česká republika
Hospodářská komora hlavního města Prahy

Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:
IČ: 49709771
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Komora (hospodářská, agrární)
ANO
5.8.1994
Jsein plátce DPH a nemám 2ákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojeni partnera do jednotlivých fází 
operace:
Hospodářská komora hl m. Prahy je dlouholetým partnerem odboru Školství, mládeže a tělovýchovy 
MHMP na cestě ke zkvalitnění školství na území Prahy, zejména prostřednictvím většího propojení 
Škol a podniků. Partner projektu navíc s podporou příjemce dlouhodobě realizuje společné aktivity s 
řadou městských částí a škol technicky zaměřených. Partner dále disponuje zkušeným týmem 
pracovníků 2 oblasti ří2ení projektu i vzdělávání. Partner bude průřezově zapojen do všech klíčových 
aktivit projektu.

ANO

tirnacm6

Zapojení partnera bude přínosem pro realizaci projektu také po technické stránce. Stávající kapacity 
odboru Školstvi a standardizované technické postupy např výrazně komplikují angažování externistů 
či zajištění spotřebního materiálu pro vzdělávací programy.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republikaKód státu:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evídenčni: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Město 
Nám. Franze Kafky 
110 00
7
17
1

CZE - Česká republikaKód státu:
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:

Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 11
Praha
Chodov
Roztylská
148 00
1
1860
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4

78



Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika 
Arcibiskupské gymnázium

IČ: 44846738
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn í ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2aří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

Školská právnická osoba 
ANO
10. 2. 2006 
Nejsem plátcem DPH

ANO

Su2mbfh

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 2 
Praha 
Vinohrady 
Korunní 
120 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

2
586
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - České republika
Masarykova střední škola chemické, Praha 1, 
Křemencová 12

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Jméno:
Příjmení:
IČ: 70837902
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH vev2tahij k aktivitám projektu

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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škpla je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalšich KA napříč projektem.

ANO

3rdmya4

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1

Kód státu:
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská Část:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07
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Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

Praha
Nové Město 
Křemencová 
110 00
12
179
1

Osob v subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a 
řemeslná

Jméno:
Příjmení:
IČ: 14891263
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANOJe subjekt právnickou osobou?:

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn í ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

1. 11. 1996 
Nejsem plátcem DPH

ANO

Ssxz9iq

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 5
Praha
Hlubočepy
Nový Zlíchov
150 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská Část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

1
1063
1

Sestava vytvořena v MS2014 
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Osob v subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.11.1996
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

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

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Smcbyep

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adres v subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 10 
Praha 
Záběhlice 
Jesenická 
106 00
1
3067
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:

Sestava vytvořena v MS2014 
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Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
spol. s r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 25612123
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vžniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn i ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v p02ici partnera s podílem na rozpočtu projektu 2apojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Společnost s ručením omezeným 
ANO
29.9.1997 
Nejsem plátcem DPH

ANO

fS3vbex

Statutární zástupci

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 6 
Praha 
Bubeneč 
Eliášova 
160 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evídenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

22
827
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na 
Příkopě 16

Jméno:
Příjmení:
IČ: 70837881
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvkové organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1 1993
Jsein plátce DPH a nemám 2ákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2aří2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

buuzmpw

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 1
Praha
Nové Město 
Na příkopě 
110 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

16
856
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - České republika 
Gymnázium, Praha 6, Arabské 14

Sestava vytvořena v MS2014 
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Příjmení:
IČ: 61386022
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1 1995
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojeni partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

ANO

ns6sd8y

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 6
Praha
Vokovice
Arabská

Kód státu:
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská Část: 
Obec:
Část obce: 
Ulice:
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PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evídenčni: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

160 00
14
682
1

Osoby subiektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Hlavni kontaktní osoba: 
Statutární zástupce:

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - České republika
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní 
škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 2, Ječná 27

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61388149
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
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Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

g46y8ey

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 2
Praha
Nové Mésto 
Ječná 
120 00

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

27
530
1
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Qsobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E • České republika
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s r o

IČ: 25119702
RČ:
Datum narození:
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:
2ahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
8. 4.1997
Nejsem plátcem DPH

ANO

in69b3t
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Nové Město 
Pštrossova 
110 00
13
203
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:
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Statutární zástupce:

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika 
Střední škola obchodní

IČ: 00549185
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 11. 1996 
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roČn í ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

ANO

ywítii8

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní mésto Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 2 
Praha 
Vinohrady 
Belgická 
120 00

Kód státu:
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:

29
250
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmem':

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika 
Obchodní akademie Hovorčovická

IČ: 61388017
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v p02íci partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KAO? - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

ANO

hw7xkgu

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

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

Hlavní město Praha 
Praha 3 
Praha 
Vinohrady
U vinohradského hřbitova 
130 00
3
2471
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn íko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příj*mení:

Partner $ ímančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

IČ: 14891531
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
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Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

ANO
1.11.1996
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH vev2tahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn í ro zva hy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

ANO

cqfhdci

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha
Michle
Ohradní
140 00

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

57
126
1
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Osoby subiektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmem':
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutami zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner $ finančním přispévkem 
C2E - Česká republika
Metropolitní odborná umělecká střední Škola 
Praha 4 s.r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 25638530
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn í ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
15. 1. 1998 
Nejsem plátcem DPH

ANO
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Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

u$k3í7w

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha
Nusle
Táborská
140 00

Kód státu:
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:

32
350
1
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Osobv subiektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmem':
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - 
Vyšší odborné škola, spol. s r.o.

Jméno:
Příjmení:
IČ: 48114162
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Ja subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročn i ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
2ahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

Společnost s ručením omezeným 
ANO
13. 1. 1993 
Nejsem plátcem DPH

ANO

3bbj675
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název OftP:
Městská část:
Obec: 
část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 
Kód druhu 
čísla domovního:
WWW:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 19
Praha
Kbely
Slovačikova 
197 00
1
400
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
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Mobil:
E-mail:
H lavn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Střední škola hotelnlctví a gastronomie SČMSD 
Praha, s r o

Jméno:
Příjmení:
IČ: 49615378
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Společnost s ručeníin omezeným 
ANO
17. 6. 1993
Jsem plátce DPH a nemám 2ákonný 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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v ro2sahu dle kalkulačky, je? je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

w3k45rb

Statutární zástupci
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Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha-Klánovice
Praha
Klánovice
Slavětínska
19014

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popísné/evidenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

82
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příj*mení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Střední škola - Waldorfské lyceum

IČ: 71219293
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 9 200S
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

vh39ttv

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

A dres v subjektu
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CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Praha 11
Praha
Chodov
Křejpského
149 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

12
1501
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - České republika
Střední průmyslové škola strojnická, škola
hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská
4/287

Jméno:
Příjmení:
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IČ: 70872589
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.9. 1991
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je skala také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

bjvybvf

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Město 
Betlémská 
110 00

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

4
287
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

ÚČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příj*mení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Jahodovka - Vyšší odborná Škola sociálně právní

IČ: 6138539S
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
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Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

b8f2n6h

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresv subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 10 
Praha 
Záběhlice 
Jahodová 
106 00

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

44
2800
1

Osobv subjektu
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul 2d jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Jaroslava
Hocká

737254448
jaroslava.hocka(© vossp.cz 
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika 
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

IČ: 61385271
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace 2ři2ená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 1 1993
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve V2tahu k aktivitám projektu

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: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

ANO

hdpzb4b
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 5
Praha
Smíchov
Na Zatlance
150 00
11
1330
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:
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Statutární zástupce: ANO

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika 
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

IČ: 61385361
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1 1993
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roČn í ro zva by (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora skol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

ANO

wkdx6ha

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Sestava vytvořena v MS2014 
17,8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4

113



Adresy subjektu

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní mésto Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 10 
Praha 
Strašnice 
Voděradská 
100 00

Kód státu:
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:

2
900
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Sestava vytvořena v MS2014 
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmem':

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7

IČ: 63109662
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.9.1996
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fázi 
operace:
Škola je v p02íci partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KAO? - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladu (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je Škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem.

ANO

nvuygkw

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

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

Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Malá Strana 
Josefská 
118 00
7
626
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn {ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner $ finančním příspěvkem 
C2E - Česká republika
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická
41

Jméno:
Příjmení:
IČ: 49626655
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID:
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Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem
ANO
1. 9 1992
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora skol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

hynydxf

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

A dres v subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Praha
Braník
Branická
147 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská Část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenčni: 
Kód druhu 
čísla domovního:

41
145
1
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WWW:

Osob v subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
Clí - Česká republika
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady
1

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61385387
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1.1.1993
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:
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Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

2spzw2h

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE • Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 10 
Praha 
Vršovice 
Heroldovy sady 
10100

Kód Státu:
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:

1
362
1

Osoby subjektu
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Richard
Žert

7744499OI
2ert(® heroldovy sady.C2
ANO
ANO

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Gymnázium Čakovice, Praha 9,nám 25. března 
100

Jméno:
Příjmení:
IČ: 61387835
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace 2ři2ená územním

samosprávným celkem
ANO
1.9 1993
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:
2ahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

ANO

unt4dwe
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

IVA NOSKOVA 
štíbrova 1215,18200 Praha

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha-čakovice
Praha
Čakovice
náměstí 25. března 
196 00
2
100
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:
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Statutární zástupce: ANO

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE - Česká republika
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města 
Prahy, Praha 1, Hellichova 3

Jméno:
Příjmení:
IČ: 70872767
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VÁTI D: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 9 1991
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských 2arí2ení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

ffyx88x

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:
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Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Malá Strana 
Hellichova 
118 00

Kód státu:
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:

3
457
1

Osoby subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul ža jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem 
CZE * Česká republika 
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, 
Jindřišská 36

Jméno:
Příjmení:
IČ: 60449004
RČ:
Datum narození: 
DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
1. 4 1994
Nejsem plátcem DPH

Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojeni partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora skol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jez je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníku do dalších KA napříč projektem

ANO

vpwiaj7

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha

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

Hlavní město Praha 
Hlavni město Praha 
Praha 1 
Praha
Nové Město 
Jindřišská 
110 00
36
966
1

Osob v subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:

Partner s finančním příspěvkem
C2E - České republika
Vyšší odborná škola informačních studií a
Střední škola elektrotechniky, multimédií a
informatiky

Jméno:
Příjmení:
IČ: 14891409
RČ:
Datum narození:
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DIČ/VAT ID: 
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním

samosprávným celkem
ANO
6.3. 1997
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH vev2tahij k aktivitám projektu

Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
ročni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora Škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty)
Škola je intenzivně zapojena do aktivit celoživotního vzdělávání, kdy působí jako koordinátor centra 
CŽV CERVř který poskytuje zapojeným školám podporu při přípravě, rozvoji a pilotáži programu CŽV, 
Škola je rovněž provozovatelem budoucího oborově specifického Polytechmckého hnízda, 
zaměřeného na oblast multimédií
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojeni svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

ew8xd4u

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 9
Praha
Vysočany

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

NovovysoČanská 
190 00
48
280
1

Qsobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

LIČtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subj*ektu:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E * České republika 
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně 
pedagogická a teologická

Jméno:
Příj*mení:
IČ: 45769621
RČ:
Datum narození:
DIČ/VAT ID:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:

Školská právnická osoba 
ANO
1.8. 2006
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve V2tahu k aktivitám projektu
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Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 * Podpora škol a 
školských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem

ANO

ss6m u8q

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavni město Praha
Praha 2
Praha
Nové Mésto 
Salmovská 
120 00

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

8
1538
1
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Qsobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul zájmenem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn i ko n ta kt n i oso ba: 
Statutární zástupce:

Iveta
Kaňková

211222426 
kankoval© jabok.cz 
ANO

Účtv subjektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem 
C2E • České republika 
Dívčí katolická střední škola

IČ: 47611162
RČ:
Datum narození:
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:
2ahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:

Školská právnická osoba 
ANO
22. 7. 2006 
Nejsem plátcem DPH

ANO

pjzjunq
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Škola je v pozici partnera s podílem na rozpočtu projektu zapojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizací, plánující zapojení svých Žáku a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:
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:

CZE • Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Hlavní město Praha
Praha 1
Praha
Staré Město 
Platnéřská 
110 00
4
191
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n i oso ba:
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Statutární zástupce: ANO

Účtv subiektu

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení:

Partner s finančním příspěvkem
CZE - Česká republika
Anglo • německá obchodní akademie a,s.

IČ: 25735624
RČ:
Datum narození:
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:
Zahrnout subjekt do definice rodinného 
podniku:
Datová schránka:
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace:
Škola je v po2ÍcÍ partnera s podílem na ro2počtu projektu 2apojena do KA07 - Podpora škol a 
Školských zařízení formou jednotkových nákladů (šablony), a to v rozsahu dle kalkulačky, jež je 
uvedena v samostatné příloze projektu (složka dokumenty).
Vedle toho je škola také spolupracující organizaci, plánující zapojení svých žáků a pedagogických 
pracovníků do dalších KA napříč projektem.

Akciová společnost 
ANO
9. 2. 1999
Nejsem plátcem DPH

ANO

V2SCUII

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Jméno a příjmení / Název:
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Adresa:

Jméno a příjmení / Název: 
Adresa:

Adres v subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Hlavní město Praha
Hlavní mésto Praha
Hlavni město Praha
Praha 6
Praha
Břevnov
Bělohorská
169 00

Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Čist obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 
Kód druhu 
Čísla domovního:
WWW:

171
182
1

Osobv subjektu

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
E-mail:
H la vn í ko n ta kt n í oso ba: 
Statutární zástupce:

Účty subjektu
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Umístění

CHKQ/NP:Dopad projektu;

CZ010 Hlavní město Praha

Místo realizace: CHKO/NP:

CZ010 Hlavní město Praha

Umístění

Dopad projektu:
CZOIO Hlavní město Praha

Místo realizace:
C2010 Hlavní město Praha

Realizace mimo CR

Místo realizace mimo ČR: V rámci KA “Podpora škol a Školských poradenských 2ařizení 
formou jednotkových nákladů (šablony)” budou realizovány zahraniční mobility pedagogických 
pracovníku škol a školských zařízení, a to na území těchto států:
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Španělsko, Německo, Finsko, Belgie, Rakousko, Spojené Království, Irsko, Řecko, Francie, Island, 
Lotyšsko, Slovensko, Norsko, Itálie, Malta, Chorvatsko, Dánsko, Nizozemsko, švédsko, Estonsko, 
Portugalsko, Litva.

Klíčové aktivity

Řízení projektuNázev klíčové aktivity:

Popis klíčové aktivity:
Předmětem KA je organizační a technické zajištěni realizace projektu. Za plnění této klíčové aktivity je 
přímo zodpovědný hlavní manažer projektu, který řídí a koordinuje realizaci projektových aktivit, je 
pověřen kontrolou, monitorováním, průběžným vyhodnocováním projektu, dále výběrem a 
vyhodnocováním příspěvků pro monitorovací zprávy a výkazy projektu Ridí práci realizačního týmu, 
svolává jeho jednání.

V jeho činnostech je mu nápomocen asistent manažera projektu, který je mu přímo podřízený.

Zajištěna bude součinnost s širokou partnerskou sítí 2 řad jednotlivých škol, Hospodářskou komorou hl 
m. Prahy a rovněž s další skupinou spolupracujících subjektů
Základní tým bude poskytovat partnerům potřebnou součinnost a průběžně kontrolovat jejich prácí.

Zajištěna a koordinována bude také součinnost s několika desítkami externích spolupracovníků projektu. 
Dále bude v KA zahrnuto vedeni evidence 2 rad frekventantů cílových skupin a evidence potřebná k 
naplněni monitorovacích indikátorů

Za finanční řízení projektu 2odpovidá finanční manažer projektu, přímo podřízený hlavnímu manažerovi 
projektu Finanční manažer kontroluje dodržování pravidel pro čerpání rozpočtu, formální správnost 
účetních dokladů a celkový soulad s pravidly pro příjemce podpory z OP VW

Předmětem této KA bude rovněž kontrola projektu 2 hlediska určeného harmonogramu postupu v řešení 
jednotlivých KA.

V rámci KA bude zajištěna veškerá agenda zadávacích řízeni a dalších nákupů projektu

Interaktivní polytechnická expozice - předpokládaná cena: 2VZ1
068182 Kč bez DPH

Sborník výstupů ČERV * předpokládaná cena. 1 200 000 Kč bezVZ2
DPH
VZ3 Individuální doprava - předpokládaná cena: 500 000 Kč bez
DPH

PolyTechBus- předpokládaná cena' 12 165 000 Kč be2 DPHVZ4
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Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu -VZ5
předpokládaná cena: 66 683 998 KČ be2 DPH

Realizace vzdělávacích programů - předpokládaná cena: 2 712VZ6
983 Kč bez DPH

Realizace KA: 30 měsíců

Přehled nákladů:
Limity rozpočtu:
Podíl investic na celkových způsobilých výdajích 
Podíl služeb na celkových způsobilých výdajích 
Podíl investice * majetek * materiál 
Podíl šablon na způsobilých nákladech

9,22 % 
11,57%

43,22 %
20,00 %

V rámcitéto KA budou hrazeny veškeré nepřímé náklady projektu'
- veškeré náklady spojené s činností administrativního týmu
- náklady na provoz projektové kanceláře
- náklady na technické vybavení pro administrativní tým
- náklady spojené s realizaci právních služeb, spojených s přípravou a konánim jednotlivých zadávacích 
řízeni
- náklady na publicitu projektu
- náklady na kancelářské potřeby, spotřební materiál, komunikaci atp. realizačního týmu projektu

Název klíčové aktivity:
výuky na cestě k posílení kompetencí pedagogických pracovníků pražských škol

KA02 - Podpora a další rozvoj konceptu Center interaktivní

Popis klíčové aktivity:
Cílem KAje posílit klíčové kompetence pražských pedagogů k realizaci takových vyučovacích hodin, jež 
maximálně využijí technického potenciálu multimediálních tříd a zároveň budou po pedagogické stránce 
vedeny formou, která aktivizuje každého jednotlivého žáka heterogenních tříd 
Základní předpoklad plnění tohoto cíle * zlepšení vybavenosti zastoupených skol.
Druhou podmínkou je ro2voj efektivního systému učení, který dlouhodobě udržitelnou formou připraví 
pražské pedagogy k maximálně možnému využívání potenciálu moderních učeben.
Projekt na potřebu reaguje dalším rozvojem Center interaktivní výuky (tzv. CIV), která jsou 
koncentrována do prostředí t2v. lídrovských škol Současný okruh patnácti zapojených škol bude díky 
realizaci projektu rozšířen o dalších devět Pět současných škol se navíc dočká rozšířeni. Díky realizaci 
projektu bude na území Prahy v provozu již 24 zapojených škol, provozujících 69 moderních učeben. 
Školy budou podpořeny jak technickým vybavením, tak napojením na síť interních lektorů.
Díky proškolení nových 30 lektorů projekt aktivuje systém pro learning study v prostředí CIV. Koncept 
posouvá možnosti výuky mnohem dále, nabízí výuku atraktivnější a zároveň individuálně řešenou tak, že 
je možné pracovat s žáky rŮ2ných charakteristik v rámci tříd 
Výstupy:
* 21 nových tříd CIV * 9 nových a 5 stávajících škol
- 30 proškolených interních lektorů
- 40 instruktážních kurzů základního užívání učeben CIV (é 4 hodiny)
* 100 pedagogických pracovníku rozdělených do 20 skupin (oborově specifické skupiny) absolvují 
program navazujících workshopů v délce 32 hodin - cílem je příprava a rozvoj pedagogických materiálů a 
postupů v prostředí tříd CIV
- 20 jednodenních seminářú/workshopú pro pedagogy škol (ZŠ/SŠ), které nejsou doposud vybaveny CIV
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Celkově zapojeno dalších 100 pedagogických pracovníků. 
- Zapojení cílových skupin:

Do KA zapojeni pedagogové a žáci

Vazba na KAP: Oblast 5.8. 
Oprávněnost KA dle výzvy aktivity Č. 2

Podrobný popis KA v příloze.

Přehled nákladů:
investice
Soubor HIM CIV - 5D učebna - investice 4 třídy á 2 753 495 Kč = 11 013 980 Kč 
Soubor HIM CIV - mediální učebna - investice -4 třídy á 217 074 Kč = 868 296 Kč 
Soubor HIM CIV - mobilní učebna - investice 
Soubor HIM CIV - stacionární digitální učebna - investice • 12 tříd á 217 921 Kč = 2 615 052 Kč 
Soubor NIM CIV * stacionární digitální učebna - investice * 12 tříd á

- 1 třída á 561 907 KČ = 561 907 Kč

75141 Kč = 901 692 Kč

Zařízení a vybavení
Soubor drobný HIM CIV -3D učebna 4 třídy á 1 356 617 Kč 
Soubor drobný HIM CIV - mobilní učebna -1 
Soubor drobný HIM CIV - mediální učebna - 4 třída á 1 33S 300 Kč =
Soubor drobný HIM CIV - Stacionární digitální učebna 12 tříd á 2 584 290 Kč= 31 011 474 Kč

= 5 426 468 Kč 
třída á 2 245 297 Kč = 2 245 297 Kč 

5 341 200 Kč

Notebook pro odborný a lektorský tým na 55 Jarov - 3 ks á 27 000 Kč = 81 000 KČ 
Materiál pro výuku - nadstavbové kroužky CIV a PH • 520 tříd á 3 025 Kč = 1 573 000 Kč 
Soubor drobný nehmotný majetek CIV * 3D učebna 4 á 7 865 Kč = 31 460 Kč 
Soubor drobný nehmotný majetek CIV - mediální učebna - 4 třídy á 16 335 Kč = 65 340 KČ

třída á 40 786 KčSoubor drobný nehmotný majetek CIV * mobilní učebna • 1 
Soubor drobný nehmotný majetek CIV - stacionární digitální učebna -12 tříd 
556 Kč

= 40 786 Kč 
á 366 963 Kč =4 403

Osobní náklady
Vedoucí nadstavbových kroužku v prostředí polytechnických hnizd (PH) a center interaktivní výuky (CIV) 
(15 osob)
1560 hodin á 225 Kč = 351 000 Kč

Interní lektor CIV (30 zapojených škol) - 30 osob * 80 hodin

2400 hodin a 2S0 Kč = 600 000 Kč

Služby
Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky v prostredi CIV 100 školicích dnů 
633 500 Kč

á 16 335 Kč = 1

KA03 - Polytechnická výchova pro žáky MŠ/ZŠ/SŠ a hledání cestNa zev kl íčové a kt i vity: i
k růstu atraktivity technického vzdělávání

Popis klíčové aktivity:
Předmětem KA je udržení a další rozvoj aktivit polytechmckého vzdělávání. Cílem je naplnění příslušněho 
klíčového tématu KAP Aktivita je rozčleněna do pěti subaktivit, podrobnější popis je uveden v
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samostatné příloze.

SA01: Rozvoj konceptu Polytechnických hnízd {déle i jen PH) včetně personální a materiální podpory 
provozu PH pro pedagogy a žáky 25
V rámci subaktivíty bude podporován provoz stávajících 38 polytechnických hnízd a dále bude podpořen 
vznik dalších 4 hnízd, které budou oborově zaměřené (lx multimediální obory / 2x stavební obory / lx 
gastroobory) Cílem inovace je jednak rozšířit okruh profesí, které je možné v rámci konceptu PH na 
území Prahy představit žákům ZŠ a 2ároveň pílotně odzkoušet také PH, které dokáže nabídnout program 
také pro žáky, kteří se připravují na přechod 2e SŠ na VŠ/VOŠ (PH multimédia).

SA02: Vzdělávací program pro pedagogy PH * zvládnuti technologií pro 3D tisk a programování 
robotických a rnechatronických stavebnic
Jedná se o Školení, která přímo navazují na instalované vybaveni jednotlivých PH, Celkový rozsah: 40 
kurzových dnú, rozdělených do dvou úrovní.

5A03: Program polytechnícké výchovy pro žáky I. stupně ZŠ
Program pro žáky ZŠ a jejich učitele. Program je koncipován jako první nenásilné seznámení s oblasti 
polytechnícké výchovy a profesního uplatněni Realnace proběhne v prostředí interaktivní expozice ve 
formě pěti epizod, zaměřených na různé profesní oblasti {strojírenství, stavebnictví, služby atp.).

5A04: Mobilní polytechnický program pro žáky MŠ a l stupně ZŠ - PolyTechBus.
Program pro žáky ZŠ/MŠ a jejich učitele, realizován přímo v prostředi jednotlivých skol. Hravou a 
nenásilnou formou realizovaný program polytechnícké výchovy pro nejmenší Ověřená aktivita, o kterou 
má CS značný zájem.

SAOS: Podpora nadstavbových kroužku v prostředí PH a CIV
- bude podpořena realizace 30 kroužku, každý v rozsahu 13 dvouhodinových setkání v prostředí PH a 
CIV.

Vazba na KAP: Oblast 3.2. 
Oprávněnost KA dle vý2vy ak. 02

Přehled nákladů:
Osobní náklady
Kontaktní prac. pro CS - programy pro Žáky a učitele MŠ/ZŠ/SŠ 2 osoby á 41 250 Kč hrubého 
Metodik polyt, hnízd v prostředi SŠJarov * 720 hod á 250 Kč 
Odborný pracovník pro realizaci programu PH {cca 80 osob) - 34272 hod á 225 Kč 
Mentor multimediálního PH SŠEMI -180 hod á 250 Kč

Zařízení/vybavení
Interaktivní komplet {tabule +■ projektor) - PH Stavební - SŠ Jarov -1 sada á 58 685 KČ 
Soubor HIM PH multimediální (SŠEMI) -1 soubor vybavení á 540 000 Kč
Soubor vybaveni pro dvě učebny pilotního programu PH Gastro (hrnce, nádobí, nože, příbory, kuchyňské 
stroje atp.) - 2 třídy
Headset pro virtuální realitu v prostředí PH stavebního • SŠ Jarov * 1 sada 
Sada ručního nářadí - pro PH - stavební SŠT Zelený Pruh - 32 sad á 5 000 Kč 
Sada elektrického nářadí pro třídu PH stavební na SŠT Zelený Pruh -1 sada á 150 000 Kč 
Doplňková sada strojů a zařízení pro PH stavební na SŠT Zelený Pruh * 1 sada á 450 000 Kč 
Soubor strojů, nářadí, nábytku a pomůcek pro výuku PH stavební - SŠ Jarov -1 soubor á 2 081 968 Kč 
Soubor strojů, přístrojů, zařízeni a nábytku * PH multimediální SŠEMI * 1 soubor vybavení á 1 961 022 Kč 
SW - moduly virtuální reality v prostředi PH stavební - SŠ Jarov - 6 modulů á 29 948 Kč

á 242 000 Kč
á 13 990 Kč
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Výukový materiál * Polytechmcká hnízda
PH - IKAPl (38 tříd) - 1734 skupin láků á 3 025 Kč = 5 245 350 KČ

136 skupin žáku 
PH stavební * 55 Jarov * soubor materiálu 275 751 Kč 
PH Stavební - 55T Zelený Pruh -120 tříd á 3 025 KČ = 363 000 KČ

PH gastro (8 tříd x 17 měsíců) á 4 840 Kč = 658 240 Kč

Služby
Vzdělávací program pro ped. pracovníky - zvládnuti robotiky a 3D tisku - 40 kurzových dnů á 14 520 KČ
PolyTecbBus - mobilní palyt. dílna s programem pro žáky ZS/MS - 300 akcí á 49 066 Kč
Program polyt. výchovy pro žáky MS / l. stupeň ZŠ - zázitková expozice - 350 akcí pro jednu třídu á 7 150
Kč
Individuální doprava žáků -100 x zpáteční doprava á 6 050 Kč

Název klíčové aktivity:
celoživotního učení

KA04 Podpora skol a školských zařízení jako center

Popis klíčové aktivity:
Předmětem KA je podpora Škol při zavádění a realizaci dalšího vzdělávání nad rámec kmenové výuky, a 
to jak pro vlastni žáky / absolventy škol, tak pro pedagogy (kariérni poradce) či širokou veřejnost. Projekt 
touto cestou reaguje na poptávku skol po podpoře, vedoucí k efektivnější nabídce jejich kapacit v oblasti 
rekvalifikací a dalšího vzdělávání.

SA01: Podpora škol pří zavádění a rozvoji nabídek kvalifikačních a rekvalifikačních programu 
Díky realizací subaktivity bude podpořeno celkem 10 Škol při přípravě a následném zavádění programu 
dalšího vzděláváni. Jednotlivé školy získají potřebné zázemí pro realizaci těchto programů. Podpořena 
bude příprava pedagogických pomůcek, příprava lektorů a v neposlední radě dojde také k pilotáži 
připravených programů. Zavedeny budou také odborné pozice, které poskytnou potřebnou podporu 
cílovým skupinám a lektorům na úrovni jednotlivých škol. Pilotně bude odzkoušeno 89 samostatných 
programů v rozsahu několika tisíc školicích hodin a systém pro přípravu, pilotáž a koordinaci aktivit 
spojených s rozvojem nabídky kurzu dalšího/celoživotniho vzdělávání škol.

SA02: Rozvoj portálu www. prazskeskoly cz jako klíčového nástroje podpory nabídek Škol v oblasti 
dalšího vzděláváni
Subaktivita přímo navazuje na projekt iKAPl Cílem realizace této subaktivity je intenzivní využití portálu, 
který vznikl v rámci předchozího projektu implementace. Díky intenzivní odborné podpoře se portál 
stane klíčovým nástrojem podpory jednotlivých realizovaných aktivit projektu a zapojených škol,
2ejména pak realizace rekvalifikačních a dalších programů škol Díky realizaci subaktivity bude ustaven 
pevný redakční tým portálu a podpořena činnost sítě externích redaktorů, včetně redaktorů z řad 
zapojených škol.

Doba realizace KA: 30 měsíců

Va2ba na KAP: Oblast 3.5. 
Oprávněnost KA dle vý2vy: aktivity č. 2

Klíčová aktivita je podrobně popsána v samostatné příloze.

Přehled nákladu:
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Osobní náklady
Odborný garant aktivit CŽV - 27 měsíců á 51 200 Kč
Mentor cílových skupin pří procesu zapojení do portálu pražské školy - 2 osoby, 55 měsíců á 47 880 Kč 
Odborný garant a hlavní metodický pracovník centra ČERV - SŠEMI - 29 měsíců á 42 720 Kč 
Metodik pro vzdělávání a profesní praxi v rámci CŽV centra ČERV (50% úvazek) - SŠEMI - 27 měsíců á 18 
500 Kč
Koordinátor cílové skupiny CŽV - centrum ČERV - SŠEMI - 27 měsíců á 18 500 Kč 
Metodik CŽV a aktivit PH v prostředí SŠT Zelený Pruh - 1304 hodin á 250 Kč 
Odborný garant zavedení a pilotáže kurzů CZV/DV - 55 Jarov - 900 hodin á 250 KČ 
Odborný pracovník pro přímou součinnost s CS - CŽV • SŠ Jarov - 900 hodin á 250 Kč 
Mentor řízení rekvalifikací CŽV - centrum ČERV - SŠEMI - 680 hodin a 250 Kč 
Lektor vzdělávacích programů pro kariérové poradce na SŠT Zelený Pruh - 400 hodin á 225 Kč 
Lektor celoživotního a další vzděláváni $$ Jarov (cca 10 osob) - 2600 hodin á 225 KČ 
Mentor lektorů CŽV v rámci 55 Jarov 300 hodin á 
Lektor kurzů CŽV a dalšího vzděláváni SŠEMI * partnerské školy (cca 30 osob) - 6178 hodin á 225 Kč 
Autorský honorář facilitátora 30 programů platforem CŽV ČERV (cca 15 osob) - 30 x autorský honorář á 
50 000 Kč

250 Kč

Zařízení/vybavení
Investice pro potřeby CZV (vodní pila, dílenský dřez, foto vybavení, CNC laser, 3 x interaktivní display) = 1 
733 730 Kč
Zařízení, vybaveni a výukový materiál (neinvestice) pro realizaci programů CZV v prostředí pražských škol 
(zapojeno deset škol) = 9 338 371 Kč
Sborník výstupů ze setkání facilitovaných platforem ČERV - 30x redakční práce, grafická příprava a tisk á 
48 400 Kč

Služby
Realizace dvou inspirativních autobusů ČERV (2x3 dny) • 2 x 219 000 Kč
Seminář ČERV pro zástupce Škol - jak efektivně zavádět do praxe programy CŽV -10 kurzů á 14 520 Kč 
Evaluační workshopy pro pedagogické pracovníky škol zapojených do platformy podpory CŽV ČERV * 8 
školicích dnů
Ideový workshop - CŽV v prostředí školy - 5 kurzových dnů á 14 520 Kč

á 14520 Kč

Název klíčové aktivity:
vzdělávám a podpora prostředí pro přenos dobré praxe škol, podniků a dalších aktérů vzdělávání

KAOS - Vybrané nástroje pro síťování Škol napřič stupni

Popis klíčové aktivity:
Cílem KAje posílit prostředí vzájemné spolupráce škol a dalších klíčových aktérů vzdělávání. Za tímto 
účelem projekt podpoří sadu nástrojů, rozdělených do následujících subaktivit.

SA01: Sollertia II.
Dlouhodobě budovaný a pro Prahu příznačný koncept Základní odlišností je samotná podstata soutěži, 
kdy žáci nesouteži primárně navzájem mezi sebou, ale svoje výkony porovnávají s tzv. vyzývatelem - 
uznávaným odborníkem z praxe. V Praze velmi dobře vnímaný koncept chceme dále rozšířit, modifikovat 
a vyzkoušet rovněž v nadregionálnírn a mezinárodním měřítku Aktivitu se nepodařilo diky COVID-19 
zrealizovat v předchozím projektu ÍKAP, a je proto zařazena do aktuálního projektu.

SA02: Workshopy a TOP kempy s odborníky z praxe
Opatřeni, která pomohou zvýšit intenzitu vzájemné spolupráce škol a aktérů trhu práce. Nástroj určený 
původně pro podporu nejnadanějších Žáků Smyslem je realizace specifické pedagogické jednotky, kdy
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mistr oboru pracuje s omezeným okruhem Žáků tak, ze využívají materiál a vybaveni, které nebývá ve 
Školním prostředí dostupný. Beneficientem je v případě TOP kempů kromě žáků rovněž pedagog.

Výstupy SA01
- Realizace 3 soutěží s účastí soutěžících z dalších regionů ČR (Praha / hostitelské město) 
* Realizace 3 soutěží 5 účastí soutěžících ze zahraničí (Praha / hostitelské město)

Výstupy SA02
- 50 realizovaných Workshopů
- 50 TOP kempů

Vazba na KAP: Oblast 3.1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě / Oblast 3.3 
Podpora odborného vzděláváni včetně spolupráce škol a podniků 
Oprávněnost KA dle výzvy. aktivity č. 2

Vice informací v samostatné příloze.

Přehled nákladů:
Osobní náklady 
1.1.2.1.1.3.03 Mentor - TOP kempy (50 x 8h realizace + 8 h příprav) 800 hodin 

á 280 Kč = 224 000 KČ
Mentor workshopů • přenos klíčových kompetenci z praxe na1.1.2.1.1.3.04

žáky a ped. pracovníky SŠ (50 workshopů) =800 hodin á 280 Kč = 224 000 Kč
Vyzývatel - Sollertia (6 soutěží x 1 osoba á 32 hodin) 144 hodin1.1.2 1.1.3.15 

á 280 Kč = 40 320 Kč 
1.1.2 1.1.3.16 
280 KČ = 80 640 Kč 
Materiál 
1.1.2 3.3.04
odborníkem z praxe = 50 workshopů á 9 960 Kč = 498 000 Kč 
1.1.2 3.3.05 
126 000 Kč

Porota * Sollertia (6 soutěži x 3 osoby á 16 hodin) 288 hodin á

Materiál pro zajištěni workshopů v prostředí školy s

Materiál pro zajištěni TOP kempů 50 TOP kempů á 2 520 Kč =

Služby
1.1.2.6.1.01
kempů á 1452 Kč = 72 600 Kč 
1.1.2 6.1.14

Pronájem prostor a strojního vybavení - TOP kempy 50 TOP

Organizační zajištění soutěže Sollertia, vč. prostor a 
technického vybavení bez cen pro soutěžící 6 soutěží á 72 600 Kč = 435 600 KČ

Ceny pro soutěžící se 2ava2uje zajistit příjemce 2 prostředků mimo rozpočet projektu.

Název klíčové aktivity:
výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k

Popis klíčové aktivity:
Cílem KA je reagovat na poptávku po posíleni spolupráce MŠ a pedagogických Škol, vedoucí k růstu 
kvality praxí a dalších oblastí s potenciálem na posílení aspektů vzájemné spolupráce. Projekt na 
poptávku reaguje ustavením a podporou aktivní partnerské sítě mateřských škol, pedagogických Škol a 
dalších relevantních subjektů. Jádrem spolupráce bude fungující odborná platforma, doplněná o sadu 
cíleně zaměřených vzdělávacích aktivit a dalších opatření
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Program je složen z následujících subaktiviť

SA01: Ustavení a činnost platformy kolegiélní podpory MŠ
Cílem je sestavit platformu odborníků, která bude moci aktivně pomáhat naplňováni cílů Platforma se 
bude scházet na pravidelné bázi, budou se spolupodílet na definování potřeb, návrzích opatření, 
vzdělávacích a podpůrných aktivitách. Členové platformy, ped. školy, odbornici z praxe MŠ, poradenská 
zařízení, DDM/CPD se zaměřením na předškolní vzdělávání Či první stupeň ZŠ atp.

5A02: Screenmg praxí v prostředí MŠ
Cílem je v prostředí 30 zapojených MŠ podrobně zmapovat jejich dosavadní přístup k realizaci praxí, 
identifikovat silné a slabé stránky, navrhnout akční plán změn a vše prostřednictvím miniworkshopu 
prezentovat vedeni školy.

SA03: Workshopy a další opatření podpory MŠ
Bude zorganizováno 30 workshopú pro pedagogické pracovníky MŠ a pedagogických škol, zaměřených 
na klíčové oblastí, s potenciálem pozitivního posunu (oblast praxi a jejích hodnocení, nové metody 
diagnostiky, nové pomůcky, nové metody výuky, polytechnícké vzdělávání, vedpuci praxí, CPD, 
spolupráce studentů a učitele MŠ, mentoringatp }

Součástí opatření bude pořízení movativních školních pomůcek (hry, literatura, didaktické podklady), 
které pomohou pracovníkům MŠ s pozitivními posuny v jejich pedagogické praxi a praktickou aplikací 
získaných kompetenci.

Vazba na KAP: Oblast 3.3. 
Oprávněnost KA dle vý2vy. aktivity č. 6

Délka realizace: 30 mésíců

Přehled nákladů:
Osobní náklady
Hlavní metodik programu pro růst kvality pedagogických praxí budoucích učitelů MŠ - 1144 hodin á 280 
Kč = 320 320 Kč
Garant MŠ zapojené v programu kolegíálni podpory (cca 5 osob) * 1360 hodin á 280 Kč = 380 800 Kč 
Interní lektor - workshopy kolegíálni podpory pro růst kvality pedagogických praxi budoucích učitelů MŠ 
-160 hodin á 280 Kč = 44 800 Kč
Odména členů platformy kolegíálni podpory rozvoje pedagogických praxi budoucích učitelů MS (15*20 
osob) - 2100 hodin á 225 Kč = 472 500 Kč
Mentoři praxi láků pedagogických Škol v prostředí MŠ (30 osob) - 1360 hodin á 250 Kč = 340 000 Kč

Balíčky podpory pro zapojené MŠ do kolegíálni sítě rozvoje pedagogických praxí (rozvojové, didaktické a 
pedagogické materiály pro pedagogickou praxi)
30 x soubor didaktických materiálu á 6 OSO Kč = 181 500 Kč

Služby
Workshop programu pro růst kvality pedagogických praxí budoucích učitelů MŠ * 20 školicích dnů á 14 
520 Kč = 290 400 Kč

Název klíčové aktivity:
jednotkových nákladů

Podpora škol a školských poradenských zařízeni formou
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Popis klíčové aktivity
Cílem KA je podpora škol a školských poradenských zařízeni formou jednotkových nakladu

- 65 zapojených škol
- Zapojení odborníka z praxe do výuky - 602 jednotek / 45 skol
- Tandemová výuka * 926 jednotek / 41 škol
- Doučování láku ohrožených školním neúspěchem - 465 jednotek / 42 Škol
- Stáže pedagogů - 304 jednotek / 21 škol
- Personální podpora - koordinátor spolupráce Škol a podniků - 1030 jednotek / 27 škol
- Personální podpora - školní kariérový poradce -1821 jednotek / 48 škol
* Mobility pedagogických pracovníků -180 účastníků / alokace CZK 9.342.955,-

Vazba na KAP: Oblast 3.1., 3.2., 3.3., 3.8.
Kazda ze skol, zapojených do KA07 bude rovněž zapojena do dalších aktivit projektu, kterých se její 
pedagogičtí pracovníci budou aktivně účastnit

Oprávněnost KA dle výzvy, aktivity č. 7

Předpokládáme realizací KA po celou dobu realizace projektu v návaznosti na možnosti jednotlivých 
zapojených škol.

Přehled nákladů:
Osobní náklady:
Mentor cílových skupin při účasti v realizaci šablon 27 měsíců á CZK 50 540 / celkové náklady CZK 
1.364.580,00

Přesný rozpis šablon jednotlivých Škol uveden v samostatné příloze.
Dodržen limit šablon na každou zapojenou školu v rozsahu max. CZK 2.000.000
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Rozpočet jednotkový

Částka celkemKód Název Cena jednotky Počet
jednotek

Měrná
jednotka
(přednastavena

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná
jednotka
(individuální)

Procento

ŘO)
Celkové 2púsobílé výdaje 
Výdaje na přímé aktivity

1 0,00 0,00 199 394 668,92 
147 700 045,30

100,00
74,071.1 0,00 0,00

1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - 
investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 
60 tis. Kč NHIM)
Stroje a zařízení

0,00 0,00 18 385 066,06 9.2 2

1.1.1.1 0,00 0,00 2 046 619,00 1,03
1.1.1.1.1 Vodní pila na keramiku • kur2y 

CŽV SŠJarov
62 320,00 1,00 62 320,00 0,03 ks

1.1.1.1.2 Dílenský dřez pro stavební 
obory * CZV SŠ Jarov

73 400,00 1,00 73 400,00 0,04 ks

1 1.1.1.3 Interaktivní komplet (tabule * 
projektor) • PH Stavební • SŠ 
Jarov
Profesionální digitální 
zrcadlovka 1. pro kurzy CZV - SŠ 
Michael

58 685,00 1,00 58 685,00 0,03 ks

1.1.1.1.4 77 990,00 1,00 77 990,00 0,04 ks

Profesionální digitální 
zrcadlovka 2 pro kurzy CŽV - 55 
Michael

ksl.l.l.l.S 122 990,00 1,00 122 990,00 0.06

5estava tří profesionálních 
fotoobjektivů pro realizaci 
kurzu CŽV-SŠ Michael 
CNC - vláknový laser - zařízeni 
pro realizaci kurzu CŽV - VOS a 
SPŠE

ks1 1.1.1.6 15S 970,00 1,00 155 970,00 0,08

1.1,1.1,7 859 100,00 1,00 8S9 100,00 0,43 ks
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Soubor HIM Polytechnické 
hnízdo multimediální (SŠ EMI)

soubor
vybavení

1.1.1.1.8 540 000,00 1,00 540 000,00 0,27

Měřící multifunkční přístroj s 
osciloskopem * logický 
analyzátor, dekodér sběrnic, 
spektrální analyzátor, digitální 
voltmetr, čítač s totalizérem

1.1.1.1.9 96 164,00 1,00 96 164,00 0,OS ks

Hardware a vybavení 
Soubor HIM CIV - 3D učebna -

1.1.1.2 
1.1.1.2.1

0,00 0,00 1S 436 755,06 
11013 980,00

7,74
2 753 495,00 4,00 5.52 třída

investice
Soubor HIM CIV - mediální 
učebna* investice 
Soubor HIM CIV - mobilní 
učebna • investice 
Soubor HIM CIV - Stacionární 
digitálni učebna • investice 
Interaktivní display mobilní se 
stojanem pro PH stavebni a 
učebnu CŽV - SŠT Zelený Pruh 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1.1.1.2.2 217 074,00 4,00 868 296,00 0,44 třída

1.1.1.2.3 561 907,06 1,00 561 907,06 0,28 třída

1.1.1.2.4 217 921,00 12,00 2 615 052,00 1.31 třída

11.1.2.5 125 840,00 3,00 377 520,00 0,19 ks

1.1.1.3 0,00 0,00 901692,00 0,45
5oubor NIM CIV - Stacionární třída11.1.3.1 75 141,00 12,00 901 692,00 0,45
digitálni učebna • investice
Výdaje na přímé aktivity - 
neinvestiční

1 1.2 0,00 0,00 129 314 979,24 64,85

Osobní výdaje1 1.2.1 0,00 0,00 33 708 038,24 16,91
Platy, odměny z dohod a 
autorské příspěvky

1.1.2.1.1 0,00 0,00 28 726 290,00 14.41

1.1.2.1.1.1 ( Platy
1.1.2.1.1.1.1 Mentor cílových skupin při 

účasti v realizací šablon

0,00 0,00 13 125 660,00 
1 364 S80,00

6,58
50 540,00 27,00 0,68 osobo měsíc
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1.1.2.1.1.1.2 Odborný garant aktivit 
celoživotního vzdělávání

osobo měsíc51200,00 27,00 1 382 400,00 0ř69

Kontaktní pracovník pro cílové 
skupiny - programy pro Žáky a 
učitele M$/2$/S$ (2 osoby)

osobo měsíc1.1.2.1.1.1.3 41250,00 60,00 2 475 000,00 1,24

1 1.2.1.1.1 4 Mentor cílových skupin při 
procesu zapojení do portálu 
pražské školy (2 osoby)

1.1.2.1.1.1.5 Metodik pro vzdělávání a 
profesní praxi

1.1.2.1.1.1.6 Pracovník pro zhodnocení a 
revíze programů se zástupci CS 
- Evaluátor

osobo měsíc47 880,00 55,00 2 633 400,00 1.32

50 540,00 30,00 1 516 200,00 0,76 osobo měsíc

50 540,00 30,00 1 516 200,00 0,76 osobo měsíc

Odborný garant a hlavní 
metodický pracovník centra 
ČERV - SŠ EMI

1.1.2.1.1.1.7 42 720,00 29,00 1 238 $80,00 0,62 osobo měsíc

Metodik pro vzdělávání a 
profesní praxi v rámci CŽV 
centra ČERV (50% úvazek) - $$ 
EMI
Koordi nátor cílové skupiny 
celoživotního vzdělávání - 
centrum ČERV - 55 EMI

osobo měsíc1 1.2.1.1.1 8 18 500,00 27,00 499 500,00 0.25

1.1.2.1.1.1.9 18 500,00 27,00 499 500,00 0,25 osobo měsíc

1.1.2.1.1.2 ( DPC
1.1,2.1,1.2.1 Metodik dalšího vzdělávání a 

aktivit PH v prostředí SŠT 
Zelený Pruh

0,00 0,00 1 446 320,00 
326 000,00

0.73
250,00 1 304,00 0,16 Počet hodin

Metodik polytechníckých hnízd 
v prostředí SŠ Jarov

Počet hodin1.1.2.1.1.2.2 250,00 720,00 180 000,00 0,09
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1.1.2.1.1.2.3 Odborný garant zavedení a 
pilotáže kuf2ú CZV/DV - SŠ 
Jarov

Počet hodin250,00 900,00 225 000,00 0,11

Odborný pracovník pro přímou 
součinnost s CS - CŽV - SŠ Jarov

Počet hodin1 1.2.1.1.2 4 250,00 900,00 225 000,00 0,11

1 1.2.1.1.2 5 Hlavní metodik programu pro
růst kvality pedagogických praxí 
budoucích učitelů MŠ

1.1.2.1.1.2.6 Mentor řízení rekvalifikaci CŽV -
centrum ČERV - SŠ EMI

Počet hodin280,00 1 144,00 320 320,00 0,16

250,00 680,00 170 000,00 0,09 Počet hodin

1.1.2.1.1.3 DPP 0,00 0,00 12 654 310,00 6,35
Odborný pracovník pro realizaci 

1.1.2.1.1.3.01 programu Polytechnických 
hnízd (cca 80 osob)
Vedoucí nadstavbových 

1.1.2.1.1.3.02 kroužků v prostředí
polytechnických hnízd (PH) a 
center interaktivní výuky (CIV) 
(15 osob)

Počet hodin225,00 34 272,00 7 711 200,00 3,87

225,00 1 560,00 351 000,00 0,18 Počet hodin

Mentor - TOP Kempy (50x 8h 
1.1.2.1.1.3.03 realizace* ž h připrav)

Počet hodin280,00 800,00 224 000,00 0,11

Mentor workshopů - přenos 
1,1.2,1.1.3,04 klíčových kompetencí z praxe 

na žáky a ped. Pracovníky 55 
(50 workshopů)

Počet hodin280,00 800,00 224 000,00 0,11

Interní lektor CIV (30
1.1 2.1.1 3.05 zapojených škol) - 30 osob * 80 

hodin

Počet hodin250,00 2 400,00 600 000,00 0,30

Lektor vzdělávacích programů 
pro kariérové poradce na SŠT 
Zelený Pruh

Počet hodin225,00 400,00 90 000,00 0,05
1.1.2.1.1.3.06
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Lektor celoživotního a další 
1.1 2.1.1 3.07 vzděláváni SŠJarov (cca 10

Počet hodin225,00 2 600,00 585 000,00 0ř29

osob)
Mentor lektorů CŽV v rámci SŠ Počet hodin250,00 300,00 75 000,00 0,04

1.1.2.1.1.3.08 Jarov
Garant MS zapojené v

1.1.2.1.1.3.09 programu kolegiální podpory 
(cca 5 osob)
Interní lektor - workshopy 

1.1.2.1.1.3.10 kolegiální podpory pro růst 
kvality pedagogických praxí 
budoucích učitelů MŠ

Počet hodin280,00 1 360,00 380 800,00 0,19

280,00 160,00 44 800,00 0,02 Počet hodin

Odměna členů platformy 
1.1.2.1.1.3.11 kolegiální podpory rozvoje

pedagogických praxí budoucích 
učitelů MŠ (15-20 osob)

Počet hodin225,00 2 100,00 472 500,00 0,24

Mentoři praxí žáků Počet hodin250,00 1 360,00 340 000,00 0,17
pedagogických škol v prostředí 
M5 (30 osob)

1.1 2.1.1 3.12

Lektor kurzů CŽV a dalšího Počet hodin225,00 6 178,00 1 390 050,00 0,70
1.1 2.1.1 3.13 vzdělávání SSEMI * partnerské 

školy (cca 30 osob)
Mentor multimediálního 

1.1.2.1.1.3.14 Polytechnického hnízda SŠ EMI
Počet hodin250,00 180,00 45 000,00 0,02

Vyzývatel - Sollertía (6 soutěží x 
1,1.2,1.1.3,15 1 osoba a 32 hodin)

Počet hodin280,00 144,00 40 320,00 0,02

Porota - Sollertía (6 soutěží x 3 
1,1.2,1.1.3,16 osoby á 16 hodin)

Počet hodin280,00 288,00 80 640,00 0,04

Autorské příspěvky1 1.2.1.1.4 0,00 0,00 1 500 000,00 0,75

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Verze 4

147



Autorský honorár facllltátora 30 
programů platforem 
celoživotního vzdělávání ČERV 
(cca 15 osob)
Pojistné na sociální zabezpečeni

autorsky
honorář

1.1.2.1.1.4.1 50 000,00 30,00 1 500 000,00 0,75

1.1.2.1.2 0,00 0,00 3 613 851,04 1.81
Pojistné na sociální 2abe2pečeni 
z platů a DPČ

Odvody SP1 1.2.1.2.1 3 613 851,04 1,00 3 613 851,04 1,81

Pojistné na sociální 2abe2pečeni 
z DPP

1 1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojistné na 2dravotní 
zabezpečeni

1 1.2.1.3 0,00 0,00 1 311 478,20 0,66

Pojistné na 2dravotní 
zabezpečeni z platů a DPČ

odvody ZP1 1.2.1.3.1 1 311 478,20 1,00 1 311 478,20 0,66

Pojistné na 2dravotní 
zabezpečeni 2 DPP

1 1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.2.1.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00
Jiné povinné výdaje1.1.2.1.5 0,00 0,00 S6 419,00 0,03
Pojištěni odpovědnosti 
zaměstnavatele

zákonné
pojištění

1 1.2.1.5.1 56 419,00 1,00 56 419,00 0,03

Ostatní jiné povinné výdaje1 1.2.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Cestovní náhrady 
Zahraniční

1.1.2.2 
1.1,2.2,1

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

Per diem1 1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Hmotný majetek a materiál1.1.2.3 0,00 0,00 67 799 716,00 34,00

1.1,2.3,1 Hardware a vybavení 0,00 0,00 50 980 181,00 2S,57
Notebook pro odborný tým na 
SŠT Zelený Pruh

ks1 1.2.3.1.01 27 000,00 1,00 27 000,00 0,01

11.2.3.1.02 Soubor vybaveni učebny
celoživotního vzdělávání na SST 
Zelený Pruh

soubor
vybavení

1 427 572,00 1,00 1 427 572,00 0,72
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Soubor vybavení pro dvě 
učebny pilotního programu 
Polytechníckých hnízda Gastro 
(hrnce, nádobí, nože, příbory, 
kuchyňské stroje atp)

třída1.1.2.3.1.03 242 000,00 2,00 484 000,00 0ř24

1.1.2.3.1.04 Soubor drobný HIM CIV - 3D 
učebna

soubor
vybavení

1 356 617,00 4,00 S 426 468,00 2,72

1.1.2.3.1.05 Soubor drobný HIM CIV - 
mobilní učebna

Třída2 245 297,00 1,00 2 245 297,00 1,13

1.1.2.3.1.06 Soubor drobný HIM CIV - 
mediální učebna

třída1335 300,00 4,00 S 341 200,00 2,6$

1.1.2.3.1.07 Soubor drobný HIM CIV -
Stacionární digitální učebna

Třída2 584 289,50 12,00 31011474,00 1S,5S

1.1.2.3.1.08 Notebook pro odborný a 
lektorský tým na SŠJarov

27 000,00 3,00 $1000,00 0,04 ks

Soubor nábytku a dalšího 
vybaveni tříd pro realizaci kurzů 
CŽV 55 Jarov - obkladači

třída1.1.2.3.1.09 182 957,00 1,00 182 957,00 0,09

Soubor nábytku a dalšího 
vybavení tříd pro realizaci kurzů 
CŽV SŠ Jarov - kamnáři

třída1.1.2.3.1.10 223 024,00 1,00 223 024,00 0,11

5oubor nábytku a dalšího 
vybavení třid pro realizaci kurzů 
CŽV SŠJarov - floristé 
Headset pro virtuální realitu v 
prostředí polytechnického 
hnízda stavebního - SŠ Jarov

třída11.2.3.1.11 468 118,00 1,00 468 118,00 0,23

1.1,2.3,1.12 13 990,00 1,00 13 990,00 0,01 ks
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Balíčky podpory pro zapojené 
MŠ do kolegiálni šitě rozvoje 
pedagogických praxí 
(rozvojové, didaktické a 
pedagogické materiály pro 
pedagogickou praxi)

1.1.2.3.1.13 6 050,00 30,00 181 S00,00 0ř09

rnultifunkční zařízení pro 
intenzivní využití (laser) - 
podklady pro CS * SS Jarov 
Přenosný data projektor pro 
výuku * $$ Jarov 
Promítací plátno mobilní se 
stojanem (SS Jarov)
Sada vybaveni pro realizací 
programů CZV v prostředí SS 
Michael

ks1 1.2.3.1.14 26 620,00 2,00 53 240,00 0,03

1.1.2.3.1.15 12 100,00 2,00 24 200,00 0,01 ks

1.1.2.3.1.16 3 700,00 2,00 7 400,00 0,00 ks

1.1.2.3.1.17 627 816,00 1,00 627 816,00 0,31 sada

Soubor dílenského nábytku pro 
realizaci kurzů CŽV - VOS a SPŠE

1.1.2.3.1.18 153 740,00 1,00 1S3 740,00 0,0$ soubor
nábytku
soubor

vybavení
1.1.2.3.1.19 Soubor IT vybavení pro realizaci 

programů CZV SŠUAR <11* PC, 
15x NB, prezentační nástroje 
atp.)

746 110,00 1,00 746 110,00 0,37

5et nástrojů a diagnostických 
zařízení pro automobily - 
programy CŽV - COPTH 
Soubor nábytku a vybavení pro 
učebnu CŽV-SPŠD

soubor
vybavení

1 1.2.3.1.20 320 094,00 1,00 320 094,00 0,16

1.1.2.3.1.21 710 570,00 1,00 710 S70,00 0,36 učebna

1.1.2.3.1.22 Soubor nábytku a vybavení pro 
učebnu CŽV - Euroškola 
Notebook pro odborný a 
lektorský tým ČERV (SŠEMI)

967 051,00 1,00 967 051,00 0,48 učebna

1.1.2.3.1.23 27 000,00 3,00 81000,00 0,04 ks
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multlfunkční zařízení pro 
intenzívni využití (laser) - 
podklady pro CS - ČERV - SŠEMI

1.1.2.3.1.24 26 620,00 1,00 26 620,00 0,01 ks

Notebook pro odborné 
pracovníky v rámci týmu HKP

ks1 1.2.3.1.25 27 000,00 3,00 81 000,00 0,04

1 1.2.3.1.26 Multífunkční zařízení pro 
intenzivní využití (laser) - 
podklady pro CS * HKP 

1.1.2.3.1.27 Vízu al izer pro programy CŽV 
ČERV SŠEMI

ks26 620,00 2,00 53 240,00 0,03

14 500,00 1,00 14 500,00 0,01 ks

1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 6 975 977,00 3,50
Sada ručního nářadí - pro PH - 
stavební SŠT Zelený Pruh

sada1 1.2.3.2.01 5 000,00 32,00 160 000,00 0,08

Sada elektrického nářadí pro 
třídu PH stavební na SŠT Zelený 
Pruh
Doplňková sada strojů a 
zařízení pro PH stavební na SŠT 
Zelený Pruh
Soubor nástrojů a nářadí pro 
realizaci kurzů CZV * SS Jarov 
(obkladači, kamnáři, floristé)

sada1 1.2.3.2.02 150 000,00 1,00 150 000,00 0,08

1 1.2.3.2.03 450 000,00 1,00 450 000,00 0,23 sada

1.1.2.3.2.04 360 298,00 1,00 360 298,00 0,18 soubor 
nástrojů a 

zařízení
Soubor strojů, nářadí, nábytku 
a pomůcek pro výuku PH 
stavebni - SŠ Jarov

Soubor1.1.2.3.2.05 2 081 968,00 1,00 2 081968,00 1,04

1 1.2.3.2.06 5oubor vybaveni pro realizaci 
kurzů CŽV - SOU Kadeřnické

soubor
vybavení

649 995,00 1,00 649 995,00 0,33

Sestava nářadí vybavení a 
ochranných pomůcek pro 
realizaci programů CZV v 
prostředí SŠUAR

soubor
vybavení

1 1.2.3.2.07 296 140,00 1,00 296 140,00 0,15
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Soubor strojů, přístrojů a 
2aři2eni pro realizací programu 
CŽV COPTH (svářecí technika, 
osciloskop, robotíka, ruční 
nářadí, chemické nádoby, vodní 
Iá2eň, elektromagnetické 
míchadlo)
Soubor - měřící přístroje, 
testery, digitální promítání pro 
realizaci programů CŽV - SPŠD

soubor
vybavení

1.1.2.3.2.08 673 807,00 1,00 673 807,00 0ř34

1.1.2.3.2.09 192 747,00 1,00 192 747,00 0,10 soubor
vybavení

Soubor strojů, přístrojů, 
2aří2eni a nábytku - 
Polytechnické hnízdo 
multimediální SŠEMI

soubor
vybavení

1.1.2.3.2.10 1 961 022,00 1,00 1961022,00 0,9$

1.1.2.3.3 Materiál 0,00 0,00 9 843 558,00 4,94
Materiál pro realížaci programu 
Polytechnických hní2da 
(skupina 15 žáků)

ks třída1 1.2.3.3.01 3 025,00 1 734,00 5 245 350,00 2,63

Materiál pro výuku v rámci PH 
gastro (8 tříd x 17 měsíců)

třída1 1.2.3.3.02 4 840,00 136,00 658 240,00 0,33

Materiál pro výuku - 
nadstavbové kroužky CIV a PH

třída1 1.2.3.3.03 3 025,00 520,00 1 573 000,00 0,79

Materiál pro zajištění 
workshopů v prostředí školy s 
odborníkem z praxe 
Materiál pro zajištění TOP 
Kempů
Výukový materiál programů pro 
kariérové poradce na SŠT 
Zelený Pruh

Počet dnů1 1.2.3.3.04 9 960,00 50,00 498 000,00 0,25

1.1,2.3,3.05 2 520,00 50,00 126 000,00 0,06 kurzový den

1.1,2.3,3.06 500,00 50,00 25 000,00 0,01 kurzový den
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Soubor výukového materiálu 
pro pilotáž programů CŽV SŠ 
Jarov - obkladací

soubor
materiálu

1.1.2.3.3.07 15 652,00 1,00 15 652,00 0,01

Soubor výukového materiálu 
pro pilota! programů CŽV SŠ 
Jarov * kamnáři 
Soubor výukového materiálu 
pro pilotáž programů CŽV SŠ 
Jarov - floristé

soubor
materiálu

1 1.2.3.3.08 37 500,00 1,00 37 500,00 0,02

1.1.2.3.3.09 220 365,00 1,00 220 365,00 0,11 soubor
materiálu

Výukový materiál * PH stavební 
-SŠ Jarov

soubor
materiálu

1.1.2.3.3.10 275 751,00 1,00 275 751,00 0,14

Výukový materiál PH Stavební • 
SŠT Zelený Pruh

třída1.1.2.3.3.11 3 025,00 120,00 363 000,00 0,1$

Výukový materiál pro realizaci 
kur2Ů CŽV - SŠ Michael

soubor
materiálu

1.1.2.3.3.12 329 000,00 1,00 329 000,00 0,16

Výukový materiál pro realizaci 
kurtů CŽV-SŠUAR 
Výukový materiál pro realizaci 
kurzů CŽV - SOU Kadeřnické 
Výukový materiál pro realizaci 
kurzů CŽV * Euroskola 
Výukový materiál pro realizaci 
kurzů CŽV-CO PTH 
Soubor výukového materiálu 
pro realizaci kurzů CŽV - SŠEMI 
Výukový materiál pro realizaci 
kurzu CŽV-VOS a SPŠE 
Výukový materiál pro realizaci 
kurzů CŽV-SPŠD 
Drobný nehmotný majetek

1.1.2.3.3.13 80 000,00 1,00 $0 000,00 0,04 soubor
materiálu

soubor
materiálu

soubor
materiálu

soubor
materiálu

soubor
materiálu

soubor
materiálu

soubor
materiálu

1.1.2.3.3.14 135 000,00 1,00 135 000,00 0,07

1.1.2.3.3.15 18 300,00 1,00 18 300,00 0,01

1.1.2.3.3.16 80 400,00 1,00 $0 400,00 0,04

1.1.2.3.3.17 99 000,00 1,00 99 000,00 0,OS

1.1.2.3.3.18 24 000,00 1,00 24 000,00 0,01

1.1.2.3.3.19 40 000,00 1,00 40 000,00 0,02

1.1.2.4 0,00 0,00 4 737 165,00 2,38
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Výukový SW a SW pro týmovou 
výuku - učebna CŽV - SŠT 
Zelený Pruh

soubor
programu

1.1.2.4.1 16 335,00 1,00 16 335,00 0,01

Soubor drobný nehmotný 
majetek CIV - 3D učebna

třída1 1.2.4.2 7 865,00 4,00 31 460,00 0,02

Soubor drobný nehmotný 
majetek CIV - mediální učebna

třída1 1.2.4.3 16 335,00 4,00 65 340,00 0,03

Soubor drobný nehmotný 
majetek CIV - mobilní učebna

třída1 1.2.4.4 40 786,00 1,00 40 786,00 0,02

Soubor drobný nehmotný 
majetek CIV - Stacionární 
digitální učebna 
SW - moduly virtuální reality v 
prostředí PH stavební • SŠ Jarov 
Odpisy

třída1 1.2.4.5 366 963,00 12,00 4 403 556,00 2,21

1.1.2.4.6 29 948,00 6,00 179 688,00 0,09 modul

1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00
Nákup služeb1 1.2.6 0,00 0,00 23 070 060,00 11,57
Outsourcované služby1.1.2.6.1 0,00 0,00 23 070 060,00 11,57

11.2.6.1.01 Pronájem prostor a strojního 
vybavení - TOP Kempy

kurzový den1 452,00 50,00 72 600,00 0,04

Vzdělávací program pro 
pedagogické pracovníky - 
zvládnutí rpbptíky a 3D tisku 
PolyTechBus - mobilní 
po lyt ech nicka dílna s 
programem pro žáky Z5/M5

1 1.2.6.1.02 14 520,00 40,00 580 800,00 0,29 Kuny

1.1,2.6,1.03 49 065,50 300,00 14 719 650,00 7,38 počet akcí 
pro CS

Program polytechnícké výchovy 
pro žáky MŠ / I. stupeň ZŠ - 
zázitková expozice

1.1.2.6.1.04 7 150,00 350,00 2 502 500,00 1,26 program pro 
jednu třídu

11.2.6.1.05 Individuální doprava žáku na 
vybavené akce 
(Protipandemícké opatření)

2páteční
doprava

6 050,00 100,00 605 000,00 0,30
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Školení ve využití modulů WR v 
prostředí PH stavební - SŠJarov

zaškolení1.1.2.6.1.06 6 050,00 1,00 6 050,00 0,00

Workshop programu pro růst 
kvality pedagogických praxí 
budoucích učitelů MŠ

školicí den1.1.2.6.1.07 14 520,00 20,00 290 400,00 0,15 Kurzy

1 1.2.6.1.08 Vzdělávací program pro 
pedagogické pracovníky v 
prostředí CIV

1.1.2.6.1.09 Sborník výstupů ze setkáni
řacílítovaných platforem ČERV

kulový den16 335,00 100,00 1 633 500,00 0,82

48 400,00 30,00 1452 000,00 0,73 redakční 
prače, 

grafická 
příprava a 

tisk
inspirativní

autobus
1.1.2.6.1.10 Realizace programu dvou 

inspirativních autobusů 
platformy pro CŽV ČERV (2x3 
dny)

219 000,00 2,00 438 000,00 0.2 2

Realizace seminářů ČERV pro 
zástupce Škol -jak efektivně 
zavádět do praxe programy CŽV

kur?1 1.2.6.1.11 14 520,00 10,00 145 200,00 0,07

Evaluační workshopy pro 
pedagogické pracovníky skol, 
zapojených do platformy 
podpory CŽV ČERV

školicí den1 1.2.6.1.12 14 520,00 8,00 116 160,00 0,06

Ideový workshop * CŽV v 
prostředí Školy - platforma 
ČERV

kurzový den1.1.2.6.1.13 14 520,00 5,00 72 600,00 0.04

1.1,2.6,1.14 Organizační zajištění soutěže 
sollertia, vč, prostor a 
technického vybavení be2 cen 
pro soutěžici

72 600,00 6,00 435 600,00 0,22 soutěž 
(národní/ 

mezinárodní)

Nájem a leasing1 1.2.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00
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Správní a jiné poplatky 
Přímé podpora

1.1.2.6.3 
1.1.2.7

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

Jednotkové náklady související 
s volitelnou aktivitou č. 7

soubor
šablon

1 2 39 878 620,00 1,00 39 878 620,00 20,00

Nepřímé náklady 
Celkové nezpůsobilé výdaje

1 3 0,00 0,00 11 816 003,62 5,93
2 0,00 0,00 0,00 0,00
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Přehled zdrojů financování

Žádost o podporu * změna - návrh 1$ KP 
CZK

Fáze přehledu financováni:
Měna:
Název etapy:
Celkové zdroje:
Celkové nezpůsobilé výdaje:
JPP nezpůsobilé:
Celkové způsobilé výdaje:
Jiné peněžní příjmy (JPP):
CZV bez příjmů:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
Příspěvek Unie:
Národní veřejné zdroje 
(bez vlastního zdroje financování):

Podpora celkem:
Vlastní zdroj financování:
% vlastního financování:
Zd roj fina ncová n í vl astn íh o pod íl u:
% vl astn íh o f ina n co vá n i • více rozv in utý regi on:

199 394 668,92
0,00
0,00
199 394 668,92
0,00
199 394 668,92
0,00
99 697 334,45

89 727 601,00 
189 424 935,45 
9 969 733,47

Finanční prostředky i rozpočtu krajů/kraje 
5,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu: 
Datum předložení:

1
15.12.2021

Zálohová platba:
Záloha • plán: 
Záloha • Investice:

79 757 867,00
0,00

Záloha * Neínvestice: 79 757 867,00
Vyúčtování* plán: 
Vyúčtování* Investice:

0,00
0,00

Vyúčtování - Neínvestice: 0,00
Vyúčtování* očištěné o příjmy: 
Vyúčtování* Investice očištěné o příjmy:

0,00
0,00

Vyúčtování - Neínvestice očištěné o příjmy: 
Závěrečná platba:

0,00
NE

Pořadí finančního plánu: 
Datum předložení:

2
28. 3. 2022

Zálohová platba:
Záloha - plán: 
Záloha • Investice:

22 326 630,57 
6150 221,02
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Záloha • Neinvestice: 
Vyúčtování* plán;

16176 409,55 
28 712 832,12

Vyúčtování - Investice: 0,00
Vyúčtování* Neinvestice: 
Vyúčtování* očištěné o příjmy;

28 712 832,12 
28 712 832,12

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy; 0,00
Vyúčtování* Neinvestice očištěné o příjmy: 
Závěrečná platba:

28 712 832,12
NE

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 29. 9. 2022
Zálohová platba: 
Záloha • plán: 49 780 378,32
Záloha • Investice: 6 117 422,02
Záloha - Neinvestice: 43 662 956,30 

51 045 034,88Vyúčtování* plán:
Vyúčtování* Investice: 6150 221,02
Vyúčtování - Neinvestice: 
Vyúčtování* očištěné o příjmy:

44 894 813,86 
51 045 034,88

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 6 150 221,02
Vyúčtování* Neinvestice očištěné o příjmy: 
Závěrečná platba:

44 894 813,86
NE

Pořadí finančního plánu: 
Datum předložení:

4
28. 3. 2023

Zálohová platba:
Záloha - plán: 19 680 711,52
Záloha • Investice: 
Záloha • Neinvestice:

6117 423,02 
13 563 288,50

Vyúčtování - plán: 39 878 934,35
Vyúčtování* Investice: 
Vyúčtování* Neinvestice:

6117 422,02 
33 761 512,33

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 39 878 934,35
Vyúčtování* Investice očištěné o příjmy: 
Vyúčtování* Neinvestice očištěné o příjmy:

6117 422,02 
33 761 512,33

Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 
Zálohová platba:

29. 9. 2023

Záloha • plán: 0,00
Záloha - Investice: 
Záloha • Neinvestice:

0,00
0,00

Vyúčtování* plán: 36 088 947,19
Vyúčtování - Investice: 
Vyúčtování* Neinvestice:

0,00
36 088 947,19

Vyúčtování* očištěné o příjmy: 36 088 947,19
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
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Vyúčtování* Neinvestice očištěné o příjmy: 
Závěrečná platba:

36 088 947,19
NE

Pořadí finančního plánu: 
Datum předložení:

6
29. 1. 2024

Zálohová platba:
Záloha • plán: 
Záloha • Investice:

27 849 081,51
0,00

Záloha * Neinvestice: 27 849 081,51 
43 668 920,38Vyúčtování* plán:

Vyúčtování* Investice: 6 117 423,02
Vyúčtování - Neinvestice: 
Vyúčtování* očištěné o příjmy:

37 551 497,36 
43 668 920,38

Vyúčtování* Investice očištěné o příjmy: 6 117 423,02
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 
Závěrečná platba:

37 551 497,36 
ANO

Kategorie intervencí

Tematicky cíl

Oblast intervence

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:
Název:
Procentní podíl: 
Indikativní alokace:

Ekonomická aktivita

Kód:
Název:
Procentní podíl:
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Indikativní alokace:

Mechanismus územního plněni

Kód:
Název:
Procentní podíl: 
Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód:
Název:
NUT52:
NUTSl:
Procentní podíl: 
Indikativní alokace:

CZ010
Hlavni město Praha 
Praha
Česká republika 
100,00
99 990 896,31

Typ území

Kód:
Název:

01
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 30 OOO 
obyvatel)
100,00
99 990 896,31

Procentní podíl: 
Indikativní alokace:

Indikátory

Kód indikátoru:
Název indikátoru 
intervencí 
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty: 
Cílová hodnota.
Datum cílové hodnoty: 
Měrná jednotka:
ENVI:
Typ indikátoru:

S0810
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou

0,000 
1.5. 2021 
65,000 
30. 11 2023 
Organizace

Výsledek
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Definice indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směrující k naplněni SC, realizovanou v 
rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která 
2lepsuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace 
{např. pilotování, ověřování, zavádění novych/movativních metod )systémového nebo koncepčního 
projektu.
Popis hodnoty:
Do indikátoru je započítán počet zapojených subjektů z KA07 a ostatních KA.
Školy, které budou současné zapojeny do KA07 a provozovat CIV i PH, jsou do hodnoty indikátoru 
započítány pouze jednou.

Kód Indikátoru:
Název indikátoru 
programem 
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka 
ENVI:
Typ Indikátoru:
Definice indikátoru:
Počet vzdělávacích modulu s metodikou a vzdělávacím programem, který bude v souladu se 
zaměřením konkrétního SC. Jedná se o dlouhodobé systematické vzdělávání s metodickou oporou, 
které umožní uplatňovat nově získané vědomosti a dovednosti v pedagogické praxi
Popis hodnoty:
Do hodnoty indikátoru je započítán vzdělávací program aktivity zaměřené na růst kvality 
pedagogických praxí budoucích učitelů Mš.

51301
Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím

0,000

1,000
30.11 2023 
moduly

Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru.
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty 
Cílová hodnota.
Datum cílové hodnoty.
Měrná jednotka:
ENVI:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Počet předem definovaných ucelených aktivit s definovanými náklady a výstupy, které vedou ke 
2výšení kvality vzdělávání ve vzdělávacích institucích
Popis hodnoty:
Hodnota indikátoru odpovídá počtu jednotek šablon aktivit 7b * 7g, zvolených ze strany jednotlivých 
zapojených škol.

52107
Počet zrealizovaných aktivit 
0,000

2428,000 
30. 11 2023 
Aktivity

Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
získané poznatky a dovednosti
Výchozí hodnota:

S2510
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově

0,000
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Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota.
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
ENVI:
Typ indikátoru:
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 
uplatňují je ve výchově a vzděláváni dětí, Žáku a studentů (včetně vzdělávání neformálního a 
zájmového).
Popis hodnoty:
V rámci indikátoru jsou uváděni účastnici zahraničních mobilit v rámci KA 7a

1.5. 2021 
180,000 
30. 11 2023 
pracovnici ve vzděláváni

Výsledek

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka 
ENVI:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Počet z OP VVV podpořených platforem pro odborná tematická setkáni pedagogů, rodičů a 
odborníků pro sdíleni profesních zkušenosti pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.
Popis hodnoty:
V rámci realizace projektu budou podpořeny celkem 4 odborné platformy
a) Platforma kolegiální podpory pro růst kvality stáží žáků pedagogických Sš, kteří se připravují na 
profesi pedagogických pracovníků MS
b) Platforma ČERV - platforma pro podporu škol jako center celoživotního učení
c) Platforma PH - činnost platformy složené z provozovatelů Polytechnických hnízd na území Prahy
d) Platforma CIV * činnost platformy složené z provozovatelů CIV 
Indikátor je stanoven na hodnotu 4
Frekvence setkáni jednotlivých platforem bude minimálně kvartální.

52602
Počet platforem pro odborná tematická setkáni 
0.000

4,000
30.11 2023 
Platformy

Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru: 
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty: 
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty: 
Měrná jednotka 
ENVI:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:

54000
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání 
0,000

180,000 
30.11. 2023 
Osoby

Výstup
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Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (včetně studentů fakult připravujících 
učitele), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci OVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
Popis hodnoty:
Do hodnoty zapojeni pracovníci působící ve vzdělávání, kteří zvýšili své kompetence diky absolvované 
stáži v zahraničí

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty 
Měrná jednotka 
ENVI:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Krajské akční plány vzděláváni, krajské regionální platformy a mistní akční plány pro předškolní, 
základní a střední vzdělávání na správním území obci s rozšířenou působností nebo území kraje CR a 
jiné regionální systémy.
Popis hodnoty:
Do hodnoty indikátoru je započítán jeden systém, k jejichž rozvoji a etablování projekt povede, a to 
za každou z klíčových aktivit KA02, KA03, KA04 a KA05
Podrobnější informace jsou uvedeny v rámci samostatné přílohy č. 16 - Přehled klíčových výstupů k 
naplněni indikátorů projektu ESF

54901
Počet regionálních systémů 
0,000

4,000
30.11. 2023 
regionální systémy

Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru.
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota.
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
ENVI:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/učastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových 
skupin apod ), které v rámci projektu 2Ískaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez 
ohledu na to, kolík 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:
Hodnota indikátoru je vá2ána na počet účastníků v aktivitě zahraničních mobilit - aktivita 7a.

60000
Celkový počet účastníků 
0,000

180,000 
30. 11 2023 
Osoby

Výstup
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Veřejné zakázky

Pořadové Název veřejné zakázky
číslo
veřejné
zakázky

Pracovní název veřejné 
zakázky

Stav veřejné 
zakázky

Administrativní 
stav VZ

HASHVZ

Vzdělávací orogramy projektu 
Individuální doprava 
Sborník výstupu ČERV 
Interaktivní polytechnika 
e*pozice 
PolyTechBus 
Technické vybavení pro 
realizaci klíčových aktivit 
projektu

lryN06VZ Planovana 
1 ryRw zV2 Pl a nova na 
IrySOwVZ Planovana 

IryWOwVZ Planovana

Podána
Podána
Podána
Podána

IryWViVZ Planovana 
IryXJIVZ Planovana

Podána
Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu:
Vliv projektu na horizontální princip:
Popis a zdůvodněni vlivu projektu na horizontální princip:
Základním cílem projektuje prevence předčasného odchodu 2e vzdělávacího systému. Jedním z 
klíčových nástrojů pak zvyšováni kompetenci pedagogických pracovníků při práci s každým členem 
výrazně heterogenních skupin žáků. Projekt ve svých vybraných aktivitách navazuje na vytvořený 
dokument školní inkluzivní koncepce hl. m. Prahy a v celé sadě projektových aktivit se přímo 
zaměřuje na rovné příležitosti.

* část programu CIV je zaměřena na žáky se specifickými potřebami. Zařazená technika je navíc 
připravena výrazně podpořit pedagogy při práci s heterogenní skupinou žáků
- Polytechnické aktivity projektu počítají s účastí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
- Program podpory růstu kvality pedagogických praxí žáků SŠ v prostředí M$ bude zahrnovat témata 
rovných příležitostí
- Část šablon je zaměřena na podporu žáků se SVP

Rovné příležitosti a nedískriminace 
Cílené zaměřeni na horizontální princip

Typ horizontálního principu:
Vliv projektu na horizontální princip:

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

Typ horizontálního principu:
Vliv projektu na horizontální princip:
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Rovné příležitosti mužů a žen 
Neutrální k horizontálnímu principu

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášeni:
Čestné prohlášeni Žadatele (Úvodní)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele 
prohlašuje:

Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou
Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plné provedena před předložením žádosti o podporu 

be2 ohledu na ta, 2da byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo 
skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a 
které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit, v souvislosti s finančními nástroji tvoři operaci 
finančni příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční 
nástroje poskytují.

Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních 
programů či programů územních samospráv, na 2působilé výdaje výše uvedeného projektu, které 
mají být financovány ze zdrojů OP WV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které 
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů 
financovaní v právním aktu o poskytnuti/převodu podpory z OP VVV.

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášeni pro žadatele (Závěrečné)
Text čestného prohlášeni:
Statutární orgán / osoba jednající na 2ákladě plné moci vydané statutárním orgánem Žadatele 
prohlašuje:

Jsem si vědom, ze jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
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Souhlasím s uchováním dat této žádostí o podporu v MS2014+.
Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.

Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledku projektu tam, kde je to vhodné a s dalším 
využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracováni analý2 
implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se 2ákonem č 110/2019 Sb , o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím RO OP VVV v 
žádostí za účelem realizace projektu, a které sdělím MSMT v souvislosti s evaluací.

Zavazuji se k tomu, ze o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodlené informovat ŘO OP VVV,

Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude 
vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.

Umožním ŘO OP WV přístup k dokladům týkajících se Činností, vnitřní struktury, apod., a to 
kdykoliv v průběhu posuzováni žádosti o podporu, jakož i pří následné realizaci projektu a jeho 
udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto Čestném prohlášení

Dokumenty

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy Žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
přijatelnosti.ŽADATEl HMP.pdf 
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

1
Prohlášení o přijatelnosti • žadatel

Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
listinná
ANO
ANO

Implementační / realizační 2
qyMG23tk6Ee$Ye9MxbfliQ|30018997::Pl_Prohlášení o

LHJANDAV 
31. 3. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:

2
Harmonogram klíčových aktivit

Harmonogram klíčových aktivit
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Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
JETyNvMEyTajCK7cuoRQ|30018281::P2_Harmonogram klíčových aktivit.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Listinná
ANO
ANO

Implementační / realizační 2

LHJANDAV 
31. 3. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
rozpoctu.pdf
Vložil/a:
Datum vložení:
Ver2e dokumentu:
Popis dokumentu:

3
Komentár k rozpočtu

Komentár k rozpočtu
listinná
ANO
ANO

Implementační / realizační 2
Sw Z3 uf mX9E6NawGxPllnAA 130018864':P3_Komentář k

LHJANDAV 
31 3 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy Žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
tym.pdf
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

4
Realizační tým

Realizační tým
Listinná
ANO
ANO

Implementační / realizační 2
MuDS3gvy_0WGNlslrpslyw| 30018342: :P4_Realízacní

LHJANDAV 
31. 3. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:

5
Krajský akční plán

Krajský akční plán

Sestava vytvořena v MS2014 
17.8.202120:07

ADKUPHAN Ver2e 4

167



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

Listinná
ANO
ANO

Implementační / realizační 2

goQjmy7tzk$rWXZr6fTjlQ|29697223::l_NAVRH_RE$ENI
_DOKUMENT_KAPII.pdf
Vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu: 
Popis dokumentu:

LHJANDAV 
31. 3. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor: 
rizik pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verre dokumentu:
Popis dokumentu:
Analýza rizik a soupis realizovaných projektů žadatele.

6
Analýza rizik

Analýza rizik 
Listinná 
ANO 
ANO

Implementační / realizační 2 
ywRI9IJKmE2ilLVMKsqN2w |30018357::P6_Analýza

LHJANDAV 
31. 3. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor: 
prohlášeni 2ip 
Vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

7
Čestné prohlášení partnerů

Čestné prohlášení partnera/partnerů

ANO

Implementační / realizační 2
RqEx4_U-X0K_kb6-28QcKw| 30001621..Souhrnné čestné

LHJANDAV 
12. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu: 
Číslo:

8
Školská inkluzivní koncepce hlavního města Prahy
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Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:

školská inkluzivní koncepce

ANO

Implementační / realizační 2

jb2i8SRr_E2tlj!4Zahrnw 129679436::Skolska_Ínkluzívni_k
oncepce_HMP.pdf
Vložil/a:
Datum vložení: 
Verze dokumentu: 
Popis dokumentu:

LHJANDAV 
13 5 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
popis realizace KA02.pdf 
Vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

9
Podrobný popis realizace KA02 
ANO

Implementační / realizační 2
MYaeueBURkSkHER66o*wzA|30018414::P9_Podrobný

LHJANDAV 
17 5 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
popis realizace KA03.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

10
Podrobný popis realizace KAD3 
ANO

Implementační / realizační 2
l_5 WTe Pq k U Cf v rn p40T6 Dq w 13 0018391" P10_ Pod ro b ný

LHJANDAV 
17 5 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
popis realizace KA04.pdf

11
Podrobný popis realizace KA04 
ANO

Implementační / realizační 2
S_NA-rtbMUe6MaNBI5j$Og| 30018461:. Pll.Podrobný
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Vložil/a:
Datum vložení: 
Verze dokumentu: 
Popis dokumentu:

LHJANDAV 
17. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
popis realizace KA05.pdf 
Vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

12
Podrobný popis realizace KA05 
ANO

Implementační / realizační 2
o54vplgcw E6CytUyHqMtCQ| 30018478. :P12_Podrobný

LHJANDAV 
17. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
popis realizace KA06.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

13
Podrobný popis realizace KA06 
ANO

Implementační / realizační 2
ybLwhjZi2E*MPaBRBntERw 1300184 94;;P13_Podrobný

LHJANDAV 
17. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu: 
projektu
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
popis pracovní náplně Členů realizačního týmu projektu.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

14
Podrobný popis pracovní náplně členů realizačního týmu

ANO

Implementační / realizační 2
SLyY75e-2EKSIteE5XHpNA| 30018511:: P14_Podrobný

LHJANDAV 
23 5 2021
0001

Pořadí:
Název dokumentu:

15
Kalkulačky - přehled Šablon pro KA07
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Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
KALKULAČKA JEDNOTEK xlsx 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

ANO

Implementační / realizační 2 
xwxzlZKxxUu7KJKV4cxrZai 29961192..SOUHRNNÁ

IHJANDAV 
24 5 2021
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
klíčových výstupu k naplnění indikátorů pdf
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

16
Přehled klíčových výstupů k naplněni indikátorů 
ANO

Implementační / realizační 2 
wANOI-ixNUepT0jlelGj5g|3O018533::P16_Přehled

IHJANDAV 
24 5 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
rozpočet tříd CIV a celoživotního vzdělávání pdf
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

17
Položkový rozpočet tříd CIV a Celoživotního vzděláváni 
ANO

Implementační / realizační 2
clp_FUtWlEuEhp03i83i7w|30018552"P17_Položkový

IHJANDAV 
25 5 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
ro2p0ctv-KA.pdf
vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:

18
Podrobné kalkulace sumárních rozpočtových položek 
ANO

Implementační / realizační 2 
9u2_lrY2bEOuPD-7vyfl-g|30018572::P18_Podrobné

LHJANDAV 
26. 5. 2021 
0001
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Popis dokumentu:

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
prúzkumy-trhu.zip
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

19
Kalkulace a průzkumy trhu 
ANO

Implementační / realizační 2
x$luWstMok6q69jBDZlU7g| 29980126: :P19*kalkulace*

IHJANDAV 
26. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
partnerství a prohlášení o partnerství 2ip
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

20
Principy partnerství

Principy partnerství a prohlášeni o partnerství

ANO

Implementační / realizační 2 
PlsEVYkw*OOylGVGyxgFVw 130308915 “Principy

ADKUPHAN 
26. 5. 2021 
0002

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
souladu s pravidly VPo 2ip
vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

21
Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory

Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory

ANO

Implementační / realizační 2
05fa9MmtukmlQWDcYC7pYg|30001393::Prohlášenío

ADKUPHAN 
26. 5. 2021 
0001
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Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
příjemce a partnerů zip 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

22
Plné moci příjemce a partnerů 
ANO

Implementační / realizační 2 
Rll-w91fsE6mR5Z_Dp4Rtw| 30001456::Plné moci

ADKUPHAN 
26. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
oprávněností partnera HKP pdf 
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

23
Doklady k oprávněnosti partnera

Doklady k oprávněnosti

ANO

Implementační / realizační 2 
M_eFd0uvCEacMa9kpF9eVCll 30002200;.Doklady k

NAVERPET 
26. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: 
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
vlastnické struktury partnera HKP.pdf 
Vložil/a:
Datum vloženi:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

24
Prokázáni vlastnické struktury partnera

Prokázání vlastnické struktury_žadatel a partner

ANO

Implementační / realizační 2 
GgdilaOTKkGmYwm haT9snQ| 30002227. :Prokázání

NAVERPET 
26. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu: 
Doloženy soubor:

25
Prokázáni vlastnické struktury žadatele 
ANO
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Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
vlastnické struktury zadatele.zip 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Implementační / realizační 2
w81V9wcZnk2C7h$N-QJ4CQJ 30478824 ::25_Prokázání

NAVERPET 
26. 5. 2021 
0002

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
17a č. 18 ve formátu xls.zip
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

26
Příloha č. P04, P17, P18 ve formátu xls. 
ANO

Implementační / realizační 2
yl0IO4hBTU22hTUMHktpmA|30007486::Přílohac. 4, č.

NAVERPET 
26. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doloženy soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
přijatelnosti žadatele_vlastnoruční podpis.pdf 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

27
Prohlášení o přijatelnosti žadatele .vlastnoruční podpis 
ANO

Implementační / realizační 2
0IFagMqd-kGeLez2h2OyGQ|30Q2l6Q4::P27_Prohlášení

ADKUPHAN 
27. 5. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doloženy soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
statutárních zástupců PHG_SCMSD.zip
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

28
Doložení statutárních zástupců PHG.SČMSD 
ANO

Implementační / realizační 2 
kfmGmQ$bp06a8Zec39cc_w| 30479413 ::doložení

ADKUPHAN 
15.6. 2021 
0001
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Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
vlastnické struktury partneru.zíp 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

29
Prokázání vlastnické struktury partneru - soukromé školy 
ANO

Implementační / realizační 2
05d2kRg_HEyz6alYMIV8Ug| 30479577':Proká2ání

ADKUPHAN 
15.6. 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Soubor:
příjemce k doplnění žádosti o podporu.docx
Vložíl/a:
Datum vložení:
Ver2e dokumentu:
Popis dokumentu:

30
Komentár příjemce k doplnění žádosti o podporu 
ANO

Implementační / realizační 2
y2 rfCv N P POySd X M bn a94TQ 13047 995 0:: K o m e ntá ř

ADKUPHAN 
15 6 2021 
0001

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy:
Soubor:
partnerství_Evropská oprava.pdf 
Vložíl/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

31
Principy partnerstvi_Evropská oprava_příloha depeše 
ANO
NE

Implementační / realizační 2
HihohM5 KoO-SI8dce64DKA 130S06462::Pri ncipy

HAVTER 
16.6. 2021
0001

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

35
Zápis 2 jednání HKOP WV_19_078_26_7_2021
ANO
NE

Implementační / realizační 2
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-Jv-qOjCt7 E-d6jSR9r33PQ131736321::2ápis z jednání HKSoubor:
O P V W_19_07 8_ 2 6_07_21047. pd f 
Vložil/a:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

D05LEN 
6. 8. 2021
0001
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