
EVRffiPsKÉ, [.$NNE

ffiwrypakt& *trulqtur*ln$ a inve$'t$čni ťonďv

#p*ra n* progranr,V zkurn, vyv*i a uadělávÉnÍ

Souhlasyzizovatelriaškol

ZÍizovatel: obec Benešov u Semil

P ehled zrizovanych škol ZŠ a MŠ v zemí - podle RED-IZ) Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullql Se píše AIÝ)/^IE
s podpisem statutárního zqstupce školy)

í}I

I. Základní škola a Mate ská škola Benešov u Semil

IČ: 750 l693t
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Celkov; počet zŤizovanych škol: 1 Celkovy počet škol, které maj í zqem se zapojit

1 tj. r00 %

Uvedené ridaje jsou pravdivé ZŤizovatel souhlasí se zapojením škol do projektu.

V Benešově u Semil oBEc sEffE$ov U sĚttÍt
$Í2 fis BEN ŠoV U sEfuIlL



EVFI*P$KA UNIE
E'$rgps*r* strulfiHrální a inveetičnÍ fnndy
Ůperačni prngram Vyzlcurn, vn}uoj a vzdĚl*t,ánÍ

I
I

Souhlasy zÍizovatelri il škol

Z izovatel: obec Bozkov

P ehled z izwanych škol ZŠ a MŠ v zemí - podle RED_IZ) Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullql se píše ANolNE
s podpisem statut rního zástupce školy)

l. T,ákladní škola a Mate ská škola Bozkov

IČ: 70979812
t il/ Ú Zálrladlií skola a Mate ská škola

, Bozkov okres $emilY
512 13 Bozkov 40

lČ: 7097981 2 tel . 724 012 657

Celkov počet izovanych škol: 1 Celkov počet škol, lcieré mají zájem se zapojit:

1 tj. 100 a/a

Uvedené daje jsou pravdivé. ZÍizovatel souhlasí se zapojením škol do projektu.

VBozkově **!4,(ďu4Í- J



EVRsp$KÁ UN|E
ffiwop*k $truhtr.rreln$ a inwgtÍčnÍ f*ndy
lp*raČn$ prugram V zktlrn, vyvpl g tÍzdětáván*

Souhlasy zrlrzovatelťr a škol

frizovatel: obec Háje nad Jizerou

P ehled z izovartych škot ZŠ a MŠ v zemí - podle REDJZ) Zajem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullry se píše ANoffi
s podpisem statut rního z stupce školy)

1. Krakonošova základní škola a mate ská škola Loukov

IČ: 70939403 ,,4 
gg*

Celkov počet izovanych škol: 1 Celkov počet škol, které mají zájem se zapojit:

1 tj. 100 %

Uvedené ridaje jsou pravdivé. Zizovatel souhlasí se zapojením škol do projektu"
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ívR#.WsKA U}'llH

*peračnÍ program Vyzk*em, v v,*i a ved&{áváni

Souhlasyzizovatelťraškol

ZŤizovatel : obec Chuchelna

P ehled z izovanych škol ZŠ a MŠ v uzemí - podte RED-IZ) Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullry Se píše AIÝ)/NE
s podpisem statutárního zástupce školy)

I. Základní škola a Mate ská škola Chuchelna

IČ: 7098537 5
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Celkoqi počet z izovanych škol: 1 Celkoqi počet škol, které maji zájem se zapojit

1 tj. r00 %

Uvedené ridaje jsou

V Chuchelně dne...

pravdivé.

5, ďa,

ZŤizovatel souhlasí se zapojením škol

,2 lr



EVffi#Í3$K'ť{ t"}NlE

Íiw*pg{tt& g{rl..rktq'*r';*ln t g investt*n $ f*ndy
Ůp*ractlÍ prngram V' eltu*"rr. rryv*j * r'zdr*lávanl

Souhlasy zÍizovatelri a škol



XVffi*FSK* *NIf;
ffw*Bs*t& m{rt*k{x,*ri#*$ x inve*t$*glí ťwdy
*p*ra*n$ program V ekunn, vyu*j a wd&l&v*n*

Souhlasyzizovatelriaškol

Z izovatel: městys Libštát

P ehled z izovanych škot ZŠ a MŠ v rizemí _ podle RED-IZ? Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabulky se píše AN)/NE
s podpisem statutárního z stupce školy)

l. Mate ská škola Libštát

IČ: 750 16249
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2. Masarykov a základní škola Libštátá $t{rm" fu/tr,\
I

IČ:7a946752
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Celkoqi počet izovartych škol: 2 6lkor" ftočet š(ol, které mají zajém se zapojit

l tj. 100%

Uvedené tidaje jsou pravdivé. ZÍizovatel souhlasí se zapojením škol do projektu.
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-Ť' starosta měsťyse Libštát



f;Vft#p$KÁ UNlt
ffvr*pxk* s{r*klu ri*trti a invesli*.*ti f**dy
*seraČni pr*gram V zklrm, rr}'voj * vzděláván*

Souhlasy zÍizovatelri a škol

Ztizovate\: město Lomnice nad Popelkou

/

f/".
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P ehled z izovanych škol ZS a Ms v zemí - podle RED-IZO Z jem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabulÍry se píše ANO/NE
s podpisem statu"trtrpího z stupce školy)

- s.ťfi# "9"'

l. Mate ská škola orl,víčekoo Lomnice nad Popelkou

IČ:72742453 ,$ Ív#
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2. Mate ská škola ooDášenka" Lomnice nad Popelkou

IČ:72742691
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3. Mate ská škola ,rKlubíčkoo'o Lomnice nad Popelkou

IČ:72742615 fi*o 1p**,ď
4. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou

IČ: 008 547 5|
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5. Základní škola praktická a zátkladní škola speciální
Lomnice nad Popelkou

IČ:72742372
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6. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

IČ:72742534
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7. Drim dětí a mládeŽe rrSluníčkooo Lomnice nad Popelkou

IČ: 00854859
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Celkoqf počet z izovanych škol: 7 celko{ffil, 
'

ffi lt*trffi 'e!#'#ir*'*{lí'*!s#

1,tj. WaoÁ: t.

uvedené ridaje jsou pravdivé. Z izovatel souhlasí se zwojením škol do projektu.

ď '{,l. # e 'ťe 
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V Lomnici nad Popelkou dne..:"..'.':.... ...

Mgr. Josef Šimek, starosta města Lomnice nad Popelkou



EVffi*F$KA LNIE
ff.wgps{tt* strt*ktr^lr*lnÍ a investi*nÉ f*ndy
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Souhlasy zrlzovatelri a škol



fi3ďR*tr*t{Á Ljť'{i|f;

ffi rr*pnfu é. *tr*$qtrur*l,n í m ínve xtif.íI i ť*nelv
{3p*ra*n$ prcg anr'v1}exurn- lniv*j a ued&E*u:án

Souhlasy zÍizovatel a škol
ZŤizovatel: město Semily

P ehled z izovanych škot ZŠ a MŠ v zemí - podle REDJZ) Z jem reditel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabulky Se píše AIÝ)/IÝE
s podpisem statutárního zástupce školy)

1. Mate ská škola waldorfská Semily

IČ: 008 54727

2. Nlate ská škola Pod Vartou Semily

IČ:70939322 Áfilď
3. Mate ská škola speciální Semity

IČ: 71166289 ,a '/
{a

// ( ffi ,,?1 ,/4--L.- $x./c
4. Mate ská škola Luční, Semily

IČ:7a93933L
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5. základní škola Dr. Františka Ladislava Riegrao Semily

IČ: 008 5484I {i,ruC-

6. Základní škola a St ední škola waldorfská, Semily

IČ: 008 54824 :' .'"i {ír *'
.; J YIS

!!f

7. Základní škola Ivana olbrachta, Semily

IČ: 7Ot5577l

8 základní umělecká škola Semily

IČ: 008 56096

9. Zák|adní škola praktická a základní škola speciální
Semily

IČ: 70188408

r
Ll'lr-t1ta,pT
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10. St edisko volného času dětí a mládeŽe Semily

IČ: 008 54816 ťrrťuť-/ ,r,,4/

Celkoq'i počet z izovanych škol: 10 Celkovy počet škol' které mají zájem se zapojit: 10

tj. 100 %

souhlasí se zapojením škol do projektu.
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EVft*p$KÁ *ť{lfi
Ě' urc*p s*tt* s{ru ktl er alnr a i nv*stÍ Črr í f**rsy
*p*ra*tsi pr*gram Vgzkwrtl, vyval a vz *l&vánl

Souhlasy zŤizovatelri a škol

Ztizovatel: obec Slaná

P ehled z izovanych škol ZŠ a MŠ v rizemí - podte RED_IZ} Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullql se píše AN)/I{E
s podpisem statut rního zástupce školy)

l. Základní škola a Mate ská škola Slaná

IČ:701884l6 Ano

Mgr. Jaromíru Zajícová

/

Celkoq počet izovanych škol: 1 Celkoqi počet škol, které mají zájem se zapojit

1 rj. 100 %

Uvedené ťrdaje jsou pravdivé. Z izovatel souhlasí se zapojením škol do projektu.

Ve Slané dne 5.10.2015

Iveta Pěn



Evffiť}trsKe UN|E
Hvr'*ps{té s{rukttl;ri*ln í a investičn$ f*ardy
'Ůperacn} program Vyzkunru. v vo1j * uzd*l*váati

Souhlasyzizovatetriaškol

Z izovatel: obec StruŽlnec

P ehled z izovartych škol ZŠ a MŠ v rizemí - podle RED_IZ} Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (do tabullry se píše ANO/NE
s podpisem statutárního zdstupce školy)

l. základní škola a Mate ská škola Stružinec

IČ:70985740

' ilutP

r,//?, (
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Celkov počet izovanych škol: 1 Celkovy počet škol, které mají zá1em se zapojit

1 tj. 100 %

Uvedené tidaje jsou pravdivé. ZÍizovatel souhlasí se zapojením škol do projektu.

Ve Stružinci dne..{. #:.',{d {r #$sw* ffiTffi{$#ruffitr
*truxln*c 'lsŤ

s'i ? s'Ť L"E:mni*ff *. Pop.



EVR*FSKA t.}f'JIE

ffivropskm x{rukt*rdlinÍ al inv*stční f*nrdy
Ůpera*ttÍ prngram V'tiz]ttlrm, ryvftj a tlzdl*laruátrr

Souhlasy zÍizovatelri a škol

ZŤizovateI: obec Záho í

P ehled z izovanych škot ZŠ a MŠ v rizemí - podte RED-IZ) Zájem editel škol o zapojení do aktivit
projektu (d, tabullry Se píše AIÝ)/IÝE
s podpisem statutárního zástupce školy)

l. Mate ská škola ZáhoÍí

IČ: 7 5aIí320

Celkovy počet zŤizovanych škol: 1 Celkovy počet škdl, které maj í zájem Se zapojit

1 tj. 100 %

Uvedené ridaje jsou pravdivé. ZÍizovatel souhlasí

V Zábaí dne ... ":ť,.ť{: ":, I}5*


