
Výzva č. 3 IROP – Vzdělávací infrastruktura I.

Seminář pro žadatele 4.9.2019



Základní údaje o výzvě
•Příjem žádostí od 12.8. 2019

do 30. 9. 2019 (12:00)

•Alokace výzvy 2.000.000,- Kč

•Min. výše způsobilých výdajů 400.000,- Kč
•Max. výše způsobilých výdajů 2.000.000,- Kč

•Výše dotace 95 %



Podmínky podpory
•Typ financování projektů
▫ ex-post financování - finanční prostředky jsou příjemci 

zaslány na bankovní účet po schválení žádosti o platbu za 
ukončenou etapu na Řídicím orgánu.

•Podmínky zřízení účtu pro projekt
▫ podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů, musí OSS, PO 
OSS, kraje, obce a svazky obcí mít účet, určený pro příjem 
dotace, otevřený v ČNB. 

•Etapy projektu
▫ realizace projektu může být rozdělena do etap 

(doporučená min. a max. délka etapy je od 3 měsíců do 1 
roku). 



Podmínky podpory

•Místo realizace projektu 
musí ležet na území MAS

• Přesah realizace mimo 
území MAS Hornolidečska
není možný.

• Celé území MAS 
Hornolidečska spadá mezi 
sociálně vyloučené lokality.



Oprávnění žadatelé
Společné pro všechny aktivity
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané kraji
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• církve
• církevní organizace
• organizační složky státu
• příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• zařízení péče o děti do 3 let
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
• předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol
• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 



Cílové skupiny
Společné pro všechny aktivity
• osoby sociálně vyloučené
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• pedagogičtí pracovníci
• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
• vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• děti do 3 let
• děti v předškolním vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních škol
• žáci 



Podporované aktivity

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné 
kapacity kvalitních zařízení péče o děti, dětských skupin a mateřských škol v 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Součástí projektu (ne jako 
samostatný projekt) na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní 
zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, 
zeleň, hřiště a herní prvky), pořízení herních prvků a pořízení bezpečnostních 
prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení.

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a 
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání



Podporované aktivity
Aktivita Infrastruktura základních škol

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

• Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek 
těchto kapacit.

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských 
pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám

• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené 
zdi a střechy a zahrady.

• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání



Způsobilé výdaje

•Časová způsobilost 1.1.2016 – 15.10.2021

•Projekt nesmí být ukončen před podáním 
Žádosti v ISKP14+

•Lze rozdělit na etapy (1 etapa = min. 3 měsíce)

•Hlavní aktivity projektu: 85 %
•Vedlejší aktivity projektu: 15 %



Hlavní aktivity projektu

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• Stavby
▫ výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající 

kapacity zařízení, 

▫ rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající 
kapacity zařízení,

▫ stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání nebo jiného objektu pouze z 

důvodu rozšíření stávající kapacity předškolního vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího zařízení

▫ stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro spánek dětí v rámci budovy mateřské školy 
(zapsané do školského rejstříku),

▫ stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v rámci projektu rozšíření 

kapacit (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

▫ budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která 
je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek 
hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

• Nákup pozemků do výše 10 % z CZV

• Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor

• DPH



Vedlejší aktivity projektu

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• demolice původního objektu

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického zabezpečení vstupu do budovy a mechanického 

zabezpečení (oplocení), 

• pořízení vnitřních i venkovních herních prvků a hraček,

• úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo předškolního vzdělávání (zeleň, přístupové 
cesty v areálu zařízení, úprava a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, oplocení, 

• pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, 

• parkovací místa na pozemku podpořeného zařízení pro předškolní vzdělávání (nejedná se o veřejná parkovací místa), 

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• projektová dokumentace stavby, 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, 
zpracování studie proveditelnosti), 

• nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby 

součástí pořizovací ceny vybavení, 

• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel).



Nezpůsobilé výdaje
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• Výdaje na části projektu mimo území MAS

• Výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů

• Výdaje na nákup pozemku pouze za účelem vybudovaní hřiště nebo rozšíření zahrady,

• nákup elektroniky určené jednotlivým dětem (např. tablety, pokud neslouží jako kompenzační pomůcka pro děti se 
zdravotním postižením), 

• výdaje na dokoupení softwarového vybavení (např. pro evidenci docházky), 

• nákup vstupních (čipových) karet pro vstup do budovy, které nejsou určeny zaměstnancům,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení tříd, které neslouží jako kmenové třídy a prostory pro spánek dětí (neslouží 
k navýšení kapacity zařízení) jako jsou např. zvlášť vyčleněné dílny, tělocvičny, třídy v zahradě, 

• výdaje na výstavbu víceúčelových sportovních hřišť, bazénů

• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, 

• výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené,

• náklady na vedlejší aktivity, které přesahují 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.



Hlavní aktivity projektu
Infrastruktura základních škol

• Stavby
▫ stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící základnímu vzdělávání

▫ stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově 
(např. zajištění bezbariérového přístupu), 

▫ budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která 
je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek 
hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem), 

▫ nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro potřeby nově vybudovaných kapacit 

▫ nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy, 

• Nákup pozemků do výše 10 % z CZV

• Pořízení vybavení budov a zázemí

• Realizace vnitřní konektivity a připojení k internetu

• DPH



Vedlejší aktivity projektu
Infrastruktura základních škol

• demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do 
budovy), 

• úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení  ZŠ (zeleň, přístupové cesty v areálu školy/školského 
zařízení, oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující 
stavební povolení, 

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• projektová dokumentace stavby,

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 
výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 

• nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li 
tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení, 

• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),

• DPH.



Nezpůsobilé výdaje
Infrastruktura základních škol

• Výdaje na části projektu mimo území MAS

• Výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % CZV

• nákup elektroniky a HW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů, konektivitu školy nebo 
kompenzační pomůcky, nové kmenové učebny ve správním obvodu ORP se SVL,

• nákup vstupních (čipových) karet pro vstup do budovy, které nejsou určeny zaměstnancům,

• parkoviště a parkovací místa, herní prvky,

• mobilní učebny bez vazby na odborné učebny pro klíčové kompetence IROP, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení škol a školních budov bez vazby na hlavní aktivity projektu (např. stávající 
kmenové učebny, sborovny, zázemí pro administrativní a řídící pracovníky), 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k stravování žáků, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny, výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových sportovních 
hřišť, bazénů,



Nezpůsobilé výdaje
Infrastruktura základních škol

• výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a školních zařízení (zateplovací systémy jsou 
způsobilé pouze v rámci novostaveb a v části přístavby či nástavby budovy), 

• výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení (nová okna lze pořídit pouze pro odborné učebny s 
vazbou na klíčové kompetence IROP a pro nové kmenové učebny na území správního obvodu ORP se SVL), 

• výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov škol a školských zařízení, pokud půdní vestavbou či nástavbou nedošlo 
k rozšíření odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence IROP nebo ke vzniku nových kmenových učeben na 
území správního obvodu ORP se SVL,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben bez vazby na klíčové kompetence

• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, 

• výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené,

• náklady na vedlejší aktivity, které přesahují 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

• výdaje spojené s konektivitou, které nepatří mezi podporované aktivity (viz Specifická pravidla str. 48-49)



Povinné přílohy
1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení 
3. Doklady o právní subjektivitě
4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena 
5. Studie proveditelnosti 
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu
7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní 

souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 
stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 



Povinné přílohy
• 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

nebo pro ohlášení stavby
• 10. Položkový rozpočet stavby
• 11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
• 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• 13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
• 14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol
• 13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení



Zadávací a výběrové řízení 

•K podání žádosti není nutné uzavřené zadávací a 
výběrové řízení

•Specifická pravidla: žadatel dokládá uzavřené VŘ
▫ dokládá žadatel pokud již má uzavřeno
▫ v případě, že není uzavřeno – nerelevantní příloha

•Žadatel se řídí pravidly Metodického pokynu
▫ Příloha č. 3 Obecných pravidel (výzva č. 68)



Indikátory

• Společné pro obě aktivity:

▫ 5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení

▫ 5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení

• Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

▫ 5 01 20 – Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let

• Naplnění indikátoru do konce realizace projektu (ZVA = termín zahájení 

provozu)

• Výsledky projektu – slovně popsat v poli „Co je cílem projektu“ (záložka –

pole v MS2014+)



Hodnocení žádostí

•Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
▫ dle přílohy č. 1 Výzvy
▫ provádí kancelář MAS

•Věcné hodnocení
▫ dle přílohy č. 2 Výzvy
▫ provádí výběrová komise – hodnotí a řadí projekty dle 

dosažených bodů
▫min. 40 bodů (z 80)

•Výběr projektů provádí Programový výbor MAS
▫ na základě hodnocení Výběrové komise

•Závěrečné ověření způsobilosti – CRR + ŘO IROP



Věcné hodnocení 
Aktivita – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Finanční náročnost
celk. výše zp. výdajů je více jak 1 000 000,01 Kč
celk. výše zp. výdajů je do 1 000 000,00 Kč

0 b.
20 b.

Úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
NE, projekt to neřeší
ANO, projekt to řeší

0 b.
10 b.



Věcné hodnocení

Výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým 
aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích
NE, výstupy nebudou sloužit i k mimoškolním aktivitám
ANO, výstupy budou sloužit i k mimoškolním aktivitám

0 b.
10 b.

Pobyt dítěte ve školském zařízení
Pobyt dítěte po dobu méně než 8 hodin / den
Pobyt dítěte po dobu 8 hodin / den
Pobyt dítěte po dobu 9 a více hodin / den

0 b.
10 b.
20 b.



Věcné hodnocení

Rizika projektu
Nejsou uvedena hlavní rizika a způsoby jejich eliminace
Jsou uvedena hlavní rizika, bez způsobu eliminace
Jsou uvedena hlavní rizika a způsoby jejich eliminace

0 b.
5 b.
10 b.

Harmonogram realizace projektu
Není reálně nastavený harmonogram projektu
Je reálně nastavený harmonogram projektu

0 b.
10 b.

Max 80 b. / min. 40 b



Věcné hodnocení 
Aktivita – Infrastruktura základních škol

Finanční náročnost
celk. výše zp. výdajů je více jak 1 000 000,01 Kč
celk. výše zp. výdajů je do 1 000 000,00 Kč

0 b.
20 b.

Podpora klíčových kompetencí (komunikace v cizích 
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
práce s digitálními technologiemi)
Projekt zaměřen na jednu klíčovou kompetenci
Projekt zaměřen na dvě a více klíčových kompetencí

10 b.
20 b.



Věcné hodnocení

Výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým 
aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích v 
rozsahu min. 1 vyučovací hodina / týden (školní rok)
NE, výstupy nebudou sloužit i k mimoškolním aktivitám
ANO, výstupy budou sloužit i k mimoškolním aktivitám

0 b.
10 b.

Řešení sociální inkluze
Projekt se přímo nezaměřuje na řešení inkluze 
Projekt se přímo zaměřuje na řešení inkluze 

0 b.
10 b.



Věcné hodnocení

Rizika projektu
Nejsou uvedena hlavní rizika a způsoby jejich eliminace
Jsou uvedena hlavní rizika, bez způsobu eliminace
Jsou uvedena hlavní rizika a způsoby jejich eliminace

0 b.
5 b.
10 b.

Harmonogram realizace projektu
Není reálně nastavený harmonogram projektu
Je reálně nastavený harmonogram projektu

0 b.
10 b.

Max 80 b. / min. 40 b



Způsob vyplnění a podání žádosti

•Žádost se vyplňuje online v ISKP14+
▫ https://mseu.mssf.cz/
▫ žadatel musí mít vytvořený vlastní účet
▫ používat prohlížeč Internet Explorer
•K registraci do ISKP14+: platný e-mail a tel.
•K podání žádosti v ISKP14+ je nutný elektronický 

podpis
•Příručka k vyplnění žádosti je příloha č. 1 

Specifických pravidel výzvy č. 68 (i na webu MAS)

https://mseu.mssf.cz/


Postup založení žádosti
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Postup založení žádosti



Postup založení žádosti



Na co si dát pozor
•Parametry a indikátory, které jsou uvedeny v 

projektu, musí být dodrženy
•V případě Čestného prohlášení o nepotřebnosti 

stavebního povolení není následně možné při 
realizaci projektu dokládat stavební povolení nebo 
ohlášení stavby
•Pozor na soulad údajů v žádosti a přílohách (studie 

proveditelnosti, projektová dokumentace)
•Horizontální principy
▫ Rovné příležitosti mužů a žen / udržitelný rozvoj 

doporučeno uvádět „neutrální vliv“, pokud bude uvedeno 
„pozitivní vliv“ nutno popsat (týká se principu rovné 
příležitosti mužů a žen v případě, že projekt přímo řeší 
sociální inkluzi)



Na co si dát pozor

• Jednoznačně vymezit způsobilé výdaje a rozdělit je na 
hlavní a vedlejší aktivity
• Faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného 

žadatelem
•Nerelevantní přílohy – vložit dokument s textem 

„Nerelevantní“
• Finalizaci žádosti v ISKP14+ nenechávat na poslední chvíli
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 

žádosti
• Změny projektu je nutné nejdříve hlásit na MAS
• Dodržení pravidel publicity
•Udržitelnost projektu 5 let



Důležité odkazy
•Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v IROP
▫ https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-

IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

• Přílohy obecných pravidel
▫ http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Prilohy-Obecna-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v IROP (výzva č. 
68)
▫ https://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-

4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

• Přílohy specifických pravidel
▫ https://www.irop.mmr.cz/getmedia/d1dac6bb-36c1-435d-b034-31a536e1c477/Prilohy_Specificka-

pravidla_2-4_CLLD_1-2.zip.aspx?ext=.zip

• Výzva MAS vč. příloh
▫ http://www.mashornolidecska.cz/cz/11-clld-2014-2020/254-irop/276-vyzva-c-3-irop-vzdelavaci-

infrastruktura-i.html

https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Prilohy-Obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/893df625-1175-4359-bfcf-6b16601b1f63/Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-2.zip.aspx?ext=.zip
http://www.mashornolidecska.cz/cz/11-clld-2014-2020/254-irop/276-vyzva-c-3-irop-vzdelavaci-infrastruktura-i.html


www.mashornolidecska.cz

http://www.mashornolidecska.cz/


Kontakt
Aleš Lahoda
▫ tel.: 604 628 026
▫ e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz

Mgr. Adam Pavlík
▫ tel.: 605 383 639
▫ e-mail: pavlik@mashornolidecska.cz

Kancelář MAS Hornolidečska, z.s.
Lidečko 36, 756 12  Lidečko (budova ZŠ)

mailto:lahoda@mashornolidecska.cz
mailto:petrik@mashornolidecska.cz

