
Předmět jednání:

Termín:

Místo jednání.
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Jednánív rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice a ORP

Kralupy nad Vltavou

Dny nad Prahou - Setkání ředitelů

26.5. 2017,10 hod.

ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
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Projekt MÍstníakČníplán rozvoje vzdělávánív ORP Neratovice (registračníčíslo; CZ.02.3.68l0.0l0.0l1Is_OO5l0000108)

a oRP Kralupy nad Vltavou (registraČní číslo CZ.02.3.6810,0l0.0l75_005/0000317)
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projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v oRP Neratovice (registrační číslo: CZ,OL,3,6810,0/o,0l75-005/0000108)

a oRP Kralupy nad Vltavou (registrační číslo CZ.02.3.6810,0l0,olL5_005/0000317)
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projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v oRP Neratovice (registrační číslo: C7.02.3.6810.0/0.0/15_005/0000108)

a ORP Kralupy nad Vltavou (registrační čís]o CZ.02.3.6810.010.0115_005/0000317}
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