
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohužel se nenaplnil předpoklad, že v měsíci září tohoto roku vyhlásíme tři výzvy v rámci 

programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. S ŘO IROP 

aktuálně řešíme úpravu výzev, aby splňovaly veškeré nároky úředníků ŘO. Byli bychom rádi, 

kdyby se nám podařilo dvě výzvy vyhlásit do konce tohoto roku. 

Výzvy jsou zaměřeny na tyto specifické cíle a opatření: 

◼ Na kole do zaměstnání, škol a za službami (SC 3. 2. Rozvoj cyklistických stezek a 

doplňující infrastruktury) – týká se výstavby cyklistických stezek a tras, které 

nenaplňují účel cykloturistiky, ale spojují sídla a umožňují bezpečnou 

cyklistickou dopravu do školy, do práce, k lékaři, na poštu, na úřad; na tuto výzvu 

je alokováno 9 mil. Kč 

◼ Formální a zájmové vzdělávání po celý život (SC 2.1. Zkvalitňování 

infrastruktury pro vzdělávání) – umožní podporu výstavby nových kapacit MŠ 

nebo investic do rozšiřování kapacit ZŠ; na tuto výzvu je alokováno 20 mil. Kč 

 

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným 

zájemcům o dotaci sděleny v rámci konzultací v kanceláři MAS Nad Prahou a dále na 

bezplatných seminářích pro žadatele. 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách. 

Léto a prázdniny nebyly pro MAS Nad Prahou rozhodně odpočinkovými měsíci 

Řešili jsme personální problémy, kdy náš tým opustila manažerka programového rámce OP Z a specialistka pro GDPR. Nahradit ze dne na den odborníka, který 

se na výkon pověřence připravoval dlouhé měsíce před nástupem do funkce, nebylo jednoduché. Nástupkyni představujeme na str. 6 v krátkém medailonku, se 

všemi záludnostmi GDPR i vyhlašováním výzev a hodnocení žádostí se pere statečně, přesto vás prosíme o shovívavost, převzala nejsložitější agendu v MAS.  

Řešili jsme finanční problémy, protože řídící orgány jsou v prodlení s platbami, na kterých je MAS závislá a tak neschopnost a liknavost úředníků ŘO musí řešit 

sjednáváním ne vždy výhodných úvěrů. Řešíme zrušené stavební povolení na stavbu autobusových zastávek, kdy odborníci Krajského úřadu Středočeského úřadu 

po čtyřech letech, kdy zastávky poskytují komfort pro tisíce cestujících prohlásili, že nejsou dopravní stavbou, tudíž o nich neměl rozhodovat odbor dopravy jako 

speciální stavební úřad, ale obecný stavební úřad.  

Řešíme skluz v projektu Komunitního plánu sociálních služeb v MAS Nad Prahou, mimo jiné i proto, že nám obce neposkytují tolik potřebnou součinnost a do 

projektu se ve skutečnosti vůbec nezapojují. O tom, že na projekt  bude MAS hledat zdroje, že podá žádost o dotaci, že projekt zpracuje, nerozhodovaly manažerky 

projektu, ale starostové při svých pravidelných shromážděních. Tak jako obce potřebují MAS, tak i MAS potřebuje obce. Pojďme táhnout za jeden provaz a 

neztěžujme si ještě více komplikovanou situaci, ve které se všechny MAS právě nacházejí. 

Náladu si určitě společně zlepšíme v prosinci při adventních akcích. MAS získala finanční podporu Středočeské sítě MAS ČR na uspořádání Adventního víkendu 

nad Prahou o prvním prosincovém víkendu, tak se opět po půl roce budeme moct setkat a společně se bavit. 

Iva Cucová, ředitelka MAS 

V rámci Operačního programu zaměstnanost jsme 12. 10. 2018 

vyhlásili již třetí výzvu - Podpora sociální ekonomiky. Výzva je 

zaměřena na vznik a rozvoj sociálních a podnikatelských aktivit 

jako jsou integrační sociální podnik a environmentální sociální 

podnik. Opatření si klade za cíl zabránit sociálnímu vyloučení 

ohrožených skupin obyvatel a poskytnout určité znevýhodněné 

cílové skupině obyvatel možnost zaměstnání a uplatnění. 

Podporovány budou tyto aktivity:  

◼ provozování sociálního podniku,  

◼ marketing sociálního podniku,  

◼ vzdělávání zaměstnanců,  

poskytování psychosociální podpory zaměstnanců z cílových 

skupin a vytvoření a zachování pracovních míst.  

Celková finanční alokace výzvy je 2 100 000 Kč a žadatelé mají 

možnost do 30. 11. 2018 podat své žádosti. 

Celé znění výzvy a bližší informace najdete na našich webových 

stránkách a na Facebooku MAS Nad Prahou. 

 

 

www.nadprahou.eu, listopad 2018, 3. číslo, MK ČR E  23084 

 

Finance z MAS na školky, cyklostezky i komunitní centra 
Třetí výzva MAS v Operačním programu 
Zaměstnanost 

https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/
https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/
https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program rozvoje venkova nabízí další možnost žádat o dotace a to v 

lednu roku 2019. Přesný termín vyhlášení výzvy naleznete již brzy na našich 

webových stránkách. Pro žadatele je připraveno více než 14,4 milionů.  

Podporovány budou zejména tyto oblasti:  

◼ Investice v lesích vedoucí ke zvyšování environmentální a společenské 

funkce lesa 

◼ Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů, a také investice přispívající k rozvoji místních 

trhů 

◼ Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 

◼ Investice do živočišné i rostlinné výroby přispívající ke zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

zemědělské činnosti.  

Opatření Alokace 

Do lesa za aktivním odpočinkem  2,5 mil. Kč 

Podpora na trhu zemědělských produktů 3,3 mil. Kč 

Podpora nezemědělských činností 5 mil. Kč 

Rozvoj zemědělského podnikání 3,6 mil. Kč 

 

Po vypsání výzvy se na začátku roku 2019 uskuteční pro potenciální žadatele 

seminář, na kterém se dozvědí, jaké projekty budou moci do výzev předkládat a 

jakým způsobem bude probíhat jejich hodnocení a výběr. Již dnes můžete 

konzultovat s manažerem programového rámce PRV své záměry a připravovat 

jednotlivé projekty k podání žádostí. 

 

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou zahrnuje tři na sebe navazující území. Kromě okolí Líbeznic a okolí Odolene Vody je to také 

Neratovicko. 

Do správního území obce s rozšířenou působností Neratovice kromě samotného města Neratovice patří ještě 11 dalších obcí. Je to město Kostelec nad Labem, 

městys Všetaty, obce Čakovičky, Kojetice, Chlumín, Libiš, Nedomice, Obříství, Ovčáry, Tišice a Zálezlice. 

Na tomto území žije více než 30 000 obyvatel. Z toho samotné Neratovice mají více než 16 000  obyvatel.  Věkové složení obyvatelstva je různorodé a zahrnuje 

všechny věkové skupiny. Podle údajů z roku 2010 je zde počet obyvatel ve věku 15 – 64 let více než 21 000 osob. 

Neratovicko je ve srovnání s ostatními oblastmi komunitního plánu trochu specifické. V území sídlí a přímo zde služby poskytují významní poskytovatelé 

sociálních služeb jako je např. Dům kněžny Emmy, Farní charita Neratovice, Rybka, poskytovatel sociálních služeb. Většina sociálních služeb je tu tedy velmi 

dobře dostupná. Města i obce mají a nadále rozvíjejí infrastrukturu pro různorodé volnočasové aktivity, které mají dobré působení na mladší generaci v oblasti 

prevence. 

Městský úřad Neratovice jako úřad obce s rozšířenou působností má velmi dobře fungující odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na který se obracejí občané z 

celého území. 

V rámci projektu komunitního plánování se již dvakrát sešly pracovní skupiny. Na červencovém i na zářijovém setkání byli zástupci měst, obcí, poskytovatelů 

sociálních služeb a navazujících služeb, neziskových organizací. Řešila se problematika seniorů, zdravotně postižených, rodin, dětí a mládeže, menšin a 

prevence sociálního vyloučení. 

Na následující období chystáme další setkání a těšíme se na nové náměty od účastníků. Jednání jsou otevřená a může se jich zúčastnit kdokoliv se zájmem o 

problematiku komunitního plánování. 

Při obou setkáních nás velmi podpořilo město Neratovice i tím, že zdarma a velmi ochotně poskytlo prostory k jednání. Děkujeme. 

Připravujeme druhou výzvu v Programu rozvoje 
venkova 

Uskutečněná výzva MAS v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 

Plánujeme komunitně v pracovních skupinách v Neratovicích 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost již máme za sebou 

vyhlášení dvou výzev. Dne 20. 8. 2018 byla vyhlášena a zveřejněna na 

webových stránkách MAS Nad Prahou výzva s názvem Prostor pro 

rodinu, zájmy i práci. Výzva se zaměřením na vytvoření dostatečných 

možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních 

zařízení tak, aby umožnily rodičům rychlé zapojení na trhu práce, 

neztratili pracovní odbornost a zároveň se mohli věnovat rodině a svým 

zájmům. V této výzvě byly podporovány tyto aktivity – zařízení péče o 

děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), 

doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, 

společná doprava dětí z a do školy, dětské skupiny nebo příměstské 

tábory a vzdělávání pečujících osob.  

 

Celková finanční alokace výzvy byla 2 945 800 Kč. 

Do této výzvy byly podány tři žádosti z celého území MAS Nad Prahou. 

Tyto žádosti jsou zatím ve fázi dalšího hodnocení. 

 

V první výzvě - Sociální a komunitní služby na dosah, která byla 

vyhlášena 17. 4. 2018 s celkovou finanční alokací 2 400 000 Kč si žádost 

podal jen jeden žadatel. Byl jím spolek Hospic Tempus. Jeho žádost byla 

zacílena na poskytování paliativní terénní péče v celém území MAS Nad 

Prahou s plánovaným rozpočtem 1 199 125 Kč. V současné době jsme 

obdrželi pozitivní výsledek závěrečného ověření způsobilosti projektu 

od ŘO MPSV a pro spolek HOSPIC TEMPUS máme dobrou zprávu, že 

dotaci obdrží. 

https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/program-rozvoje-venkova/aktualni-informace-pro-zadatele/
https://www.nadprahou.eu/kontakt/


Personální – školní asistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

Na většině škol jsou projekty v rámci výzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I v polovině realizace.  

Máme tu však i školy a zařízení, které se rozhodly vstoupit do druhé výzvy a od září 2018 začínají realizovat či mají již podanou žádost a na realizaci si musejí 

počkat do ledna 2019.  

Právě tato zařízení jsem oslovila a na naše otázky odpovídaly ředitelky ZŠ Odolena Voda,  ZŠ a PŠ Neratovice,  MŠ Líbeznice, MŠ Mratín, CVČ Měšice, DDM 

Neratovice a zástupkyně ředitelky ZŠ Kostelec nad Labem. 

více na www 

 

Nový školní rok přináší nové možnosti 

Jaké oblasti podpory jste v Šablonách II 

vybrala?  

Šablony jsme rozšířili o personální podporu, a to o pozici školního kariérového specialisty a školního speciálního pedagoga. Dále jsme využili 

šablonu Tandemové výuky, Zapojení odborníka z praxe a Projektového dne, využijeme i šablonu Klubu komunikace v cizím jazyce. Velmi se nám 

osvědčily šablony na podporu vzdělávání žáků, a to doučování a čtenářské kluby, dále pak vzdělávání pedagogů a vzdělávání pedagogického sboru. 

Velmi přínosné bylo sdílení zkušeností pedagogů v rámci školy a i z různých škol a nové metody práce, v těchto aktivitách nadále pokračujeme. 

Pro naši školu jsme se snažili vybrat ty šablony, 

které naší škole nejvíce prospějí: 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, Využití 

ICT ve vzdělávání, Klub pro žáky, Doučování 

žáků ohrožených školním neúspěchem, 

Projektové dny ve škole, Projektové dny mimo 

školu, Odborně zaměřená tematická setkávání 

a spolupráce s rodiči žáků. Požádali jsme také o 

šablony pro naši školní družinu: Vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Klub pro účastníky 

ŠD, Projektový den v ŠD. 
Personální 

Využití ICT ve výuce, projektové dny ve škole i mimo 

školu, čtenářský klub, klub deskových her, využití 

odborníka z praxe, vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemná výměna (sdílení) zkušeností 

mezi pedagogy (ZŠ a PŠ Neratovice) 

Personální podpora, osobnostně sociální a profesní 

rozvoj pedagogů SVČ, aktivity rozvíjející ICT, 

extrakurikulární (zájmové) a rozvojové activity. 

(DDM). 

Z odpovědí vyplývá, že mateřské školy se zaměřují 

primárně na personální podporu a to školního 

asistenta, základní školy v oblasti personální podpory 

volí spíše kariérového poradce či školního 

speciálního pedagoga.  Dále volí ještě šablony 

zaměřené na další vzdělávání pedagogů, aktivity 

rozvíjející informační a komunikační technologie a v 

neposlední řadě zájmové a rozvojové aktivity pro 

žáky. 

Je tato druhá výzva v něčem lepší než ta první? 

Zajímavější o nově vzniklé šablony a o 

možnost zapojení i školních družin. 

U školního asistenta je dáno o malinko více peněz, 

dá se rozmělnit i na menší úvazky než jen 0,5. 

Do první výzvy se naše škola 

bohužel nezapojila, takže 

nemáme srovnání. 

Není třeba vytvářet výstupy v 

podobě sad didaktických materiálů – 

časově náročné! (ZŠ a PŠ Neratovice) 

              První výzva nebyla určena 

pro SVČ. (DDM) 

Na tuto otázku odpověděly pouze školy, pro střediska volného času 

nebyla první výzva určena. Všichni se shodují, že druhá výzva je 

vstřícnější. Zmizela povinnost splnit bagatelní podporu u zapojených 

osob, dále se rozšířil okruh možných žadatelů, je možno žádat 

podporu i pro školní družiny nebo kluby a také se rozšířila nabídka 

šablon o informační a komunikační technologie, odborníky do výuky, 

projektové dny nebo různorodé kluby. 

V této výzvě došlo k navýšení alokace pro jednotlivé žadatele, 

využili jste veškeré prostředky, na které jste měli nárok? 
Všichni požádali o maximální možnou částku. 

Je něco, co Vás na Šablonách II 

překvapilo? 

Školy potěšilo odstranění bagatelní 

podpory a výše dotace. Bohužel opět 

dochází ke zpoždění v zálohové platbě a tak 

školy na začátku realizace nemají potřebné 

peníze na svých účtech. 

Pozitivně, a to odstranění bagatelní 

podpory při dalším vzdělávání pedagogů. 

Mile mě překvapilo právě více peněz, které 

jsou připraveny pro jednotlivé školy. 

Nevím, jestli vyloženě překvapilo, ale poměrně zajímavé 

jsou částky jednotlivých šablon. Ve školství jsme zvyklí 

poměrně hodně šetřit a vystačit s málem, ale Šablony nás 

k přehnanému šetření  vyloženě netlačí. 

Počet uskutečněných – předem daných setkání v 

určitém časovém úseku, který má své omezení (5 

měsíců po sobě následujících), a z toho 

vyplývající časová tíseň! (ZŠ a PŠ Neratovice) 

Finance, které přijdou se zpožděním. (DDM) 

Je něco, co Vás na Šablonách II 

překvapilo? 
Metodickou pomoc při zpracování projektu. Jsem velice ráda, že jsem se do Šablon zapojila hned 

od začátku a čerpáním peněz na školního asistenta 

jsem si díky Šablonám I zařídila dalšího člověka, který 

pomáhá učitelce na třídě a díky kterému se dá 

alespoň částečně v počtu 25 dětí individualizovat. V 

šablonách I jsme čerpaly i na setkávání s rodiči, která 

mi přišla velmi přínosná, avšak zájem o ně byl malý. 

Především finančně ocenit učitele, kteří jsou 

ochotní pro školu a pro žáky udělat něco navíc. 

A dál také vybavit školu další ICT technikou, 

protože práce s ní je pro žáky atraktivní. 

Možnost finančních 

prostředků pro školu. 

Možnost získat finanční prostředky nad 

rámec rozpočtu školy k uskutečnění dalších 

rozvíjejících aktivit. (ZŠ a PŠ Neratovice) 

Přínos financí. (DDM) 
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Využíváte i v této výzvě metodickou pomoc 

MAS Nad Prahou nebo již vše zvládáte? 
Ano, tuto pomoc využívám  a i nadále s tím 

počítám, protože konzultantka je velmi erudovaná 

a pomůže zejména při kontrole dokumentace a 

zpracování žádosti či monitorovacích zpráv. 

Ano, využívám, a jsem velice ráda, že 

někdo takový je, protože systém, v 

kterém se žádá je poměrně složitý a není 

intuitivní. Když se vrátí žádost k 

dopracování, nepanikařím a volám ☺ 

Pomoc MAS Nad Prahou a zejména Vaše, paní 

Sieberová, je pro nás velmi významná. Zpracování 

žádosti i proces čerpání těchto prostředků jsou 

poměrně složité a bez pomoci bychom nebyli 

schopni se k těmto penězům dopracovat. 

Využívám plně metodickou 

pomoc MAS Nad Prahou 

Metodickou pomoc MAS Nad 

Prahou využíváme. Velmi nám to 

pomáhá a děkujeme za to!!! (ZŠ a 

PŠ Neratovice) 

Využívám metodickou pomoc a 

velice chci pochválit paní 

Sieberovou (DDM) Děkuji za Váš čas a rozhovor.  

Iva Sieberová 

Spolupráce s TJ Sokol Veltěž se počítá již na roky, je spojena se samotnými začátky 

MAS Nad Prahou a  oddíl cyklistiky TJ Sokol Veltěž je spolu s MAS Nad Prahou 

organizátorem Cyklistického mistrovství MAS Nad Prahou. Proto s radostí 

přinášíme informace o úspěších bikerů z tohoto oddílu. A protože podzim je časem 

cyklokrosu, přinášíme aktuální informace z této oblasti. 

Aneta Novotná zatím neotřesitelně vládne kategorii kadetek - vždyť ještě neodešla 

ze závodu poražena. Filip Jech po přestupu do kadetů se lepší závod od závodu. V 

posledním závodě v Jičíně si dojel pro bronz, historické osobní maximum v podobě 

první medaile z cyklokrosu v rámci Českého poháru. Dva mladí nováčkové David 

Svoboda a Denis Vašíček, kteří jezdí jen „občas“ na zkušenou a nebojí se postavit 

na start proti soupeřům o 4 roky starším, dojíždí s přehledem v polovině 

startovního pole. A ostatní nejmenovaní sice nedosahují na medaile, ale pohybují 

se většinou kolem desátého, maximálně dvacátého místa. A to na startu bývá 50-

70 startujících.  

A kdyby náhodou - tak 17.11.2018 se jede v Táboře Světový pohár v cyklokrosu. 

Na svěťákách se v ženách jezdí jen kategorie Elite. Přesto doufáme, že by se na start 

mohla postavit i juniorka Magdalena Mišoňová. Pro ní to bude velká výzva.  

Držte palce, ať už na místě nebo u přímého přenosu.   

MAS Nad Prahou je hrdá na úspěchy svého partnera 



 

 

 

 

  

Ve výzvě MAP II zpracovává a podává žádost  MAS Střední Polabí za celé ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V současné chvíli se do MAP II zapojilo 80% 

všech základních a mateřských škol z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. MAP II tak přinese do regionu necelých 16 mil. Kč. 

Chcete se do projektu MAP II pro Brandýsko zapojit nebo máte dotazy? Obraťte se na pracovníky MAS Střední Polabí – Barboru Roušarovou, tel: 774 842 464, 

e-mail: mailto:rousarova@strednipolabi.cz  a Emilii Koťátkovu, tel: 607 978 465, kotatkova@strednipolabi.cz. 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Představujeme náš tým  

Bc. Iva Sieberová – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Vystudovala bakalářský obor na VŠE Praha, Fakulta managementu, obor Angličtina a němčina pro 

hospodářskou sféru a na Karlově univerzitě získala Doplňující pedagogické studium.  

Šest let působila jako učitelka na Hotelové škole v Třebíči (příprava zahraničních projektů Leonardo da Vinci).  

 

V současné době působí v MAS Nad Prahou o. p. s. – projekty Meziobecní spolupráce, Místní akční plány 

vzdělávání, Projekty zjednodušeného financování – Šablony pro MŠ a ZŠ.  

Ve volném čase se věnuje canisterapii a práci s dětmi (besedy v rámci EVVO, tábory) a je zakladatelkou a 

předsedkyní Sirius Třebíč z.s. 

Jana Šťastná - manažerka programového rámce OP Z, specialistka GDPR 

 

Vystudovala Masarykovu střední školu chemickou v Praze. Naposledy pracovala v sociálních službách jako 

vedoucí pracovník. V roce 2019 ukončí bakalářské studium na Vysoké škole sv. Alžběty v Příbrami, obor – 

Sociální práce. Volný čas nejraději tráví s rodinou, s přáteli, ráda cestuje. 

 

Jana Šťastná na této pozici nahradila Ing. Andreu Fuchsovou, DiS. 

opz@nadprahou.eu 

gdpr@nadprahou.eu 

tel. 773 661 881, konzultační hodiny ST 8 - 12, 13 - 16, PÁ 8 - 14, jindy po telefonické domluvě 

 

Výtvarná a grafická soutěž „Propagace místního 

výrobku či firmy“  

k regionálnímu výrobku Nad Prahou 
MAS Nad Prahou vyhlásila výtvarnou a grafickou soutěž k 

podpoře regionálních výrobků na území MAS Nad Prahou pro 

žáky základních, středních škol a gymnázií.  

Bližší informace naleznete na Výtvarná a grafická soutěž. 

 

mailto:rousarova@strednipolabi.cz
mailto:kotatkova@strednipolabi.cz
https://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-brandys-nad-labem-stara-boleslav/
mailto:opz@nadprahou.eu
mailto:gdpr@nadprahou.eu
https://www.nadprahou.eu/projekty/adventni-vikend-nad-prahou/vytvarna-soutez/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFvuzspcbXAhUJPiYKHTUfA6AQjRwIBw&url=https://www.kr-stredocesky.cz/&psig=AOvVaw3bVPTYJU7QQGx50ytbf46H&ust=1511031684445564


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme 

KONZULTAČNÍ HODINY: 

PO 8 – 12 PRV; 14 – 16 KPSS 

ÚT 8 – 12 OP VVV 

ST  8 – 12, 13 - 16 OP Z a GDPR 

ČT  8 – 12 IROP 

PÁ  8 – 14 OP Z a GDPR;  

14 – 16 KPSS 

 

V ostatní dny vždy  

po předchozí telefonické 

domluvě. 

KONTAKTY: 

info@nadprahou.eu 

reditel@nadprahou.eu 

asistentka@nadprahou.eu 

irop@nadprahou.eu 

opz@nadprahou.eu 

gdpr@nadprahou.eu 

prv@nadprahou.eu 

kpss@nadprahou.eu 

sablony@nadprahou.eu 


