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Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.
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n l/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ1

Zápis o uskutečněných setkáních

1 Zvolte křížkem (k|iknutím do rámečku) šablonu, pro kterou zápis dokládáte.
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,,Zodpovědnost za vzděláv ání"

Jitka kadlečková

Mgr.Veronika Kadlečková-učitelka ZŠ odí

Název školy příjemce

Registrační číslo projektu

Název projektu

Jméno organizátora setkání

Jméno a funkce externího odborníka



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 Malá strana
lčo:0Oo229s5

č. j.: MSMT_25154/2016-6

RozHoDNUTÍ o Po5KYTNUTÍ DoTAcE č. 16_02210001116-01

(dá |e jen ,, Rozhod nutí")

preambule

Ministerstvo školswí, mládeže a tělo\^ichovy jako Řídicí orgán operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dá|e jen ,,Poskytovate| dotace" nebo ,,MŠMT"), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 13,07- 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

Šablony pro MŠ a ZŠ l, v sou|adu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. ?1,8/2OOO Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně něktenich souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,rozpočtová
pravidla"), rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem ,,Zodpovědnost za vzdělávání",
s re8. č.,,cz.02.3.68lo.ol o.ol 1,6_02210001116" takto:

část l

OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Specifikace příjemce dotace (dále jen Příjemce)

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem
Výzkum, vývo.j a vzdělávání(dále jen ,,OP WV") se poskytuje dotace Přúemci:

Název: Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace

Sídlo: oldřichova 836,46007 Liberec - Liberec lll-Jeřáb

lčoi 467 47532

Za5toupen: Jitka Kad lečková

Bankovní účet Příjemce: 000000-0005450772/0800

Zřizovatel / nadřízený kraj: STATUTÁRNÍMĚsTo LlBEREc / Liberecký kraj

Bankovní účet zřizovatele / nadřízeného kraje: 000094-000622146I/o7 Lo / 040096-0005827461,/07Io
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