Monitorovací zpráva
o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě
Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.11/01.0022

Název projektu

Zavádění modulárního systému výuky v
logistické škole

Číslo prioritní osy

1

Celková výše finanční podpory
[Kč]

4 823 804,00

Částka ESF [Kč]

4 100 233,40

Křížové financování [Kč]

420 000,00

Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
Monitorovací zpráva
Pořadové číslo zprávy
Monitorované období
Typ zprávy
Žádost o platbu
Datum vypracování zprávy

01/01/2009
31/10/2011
D 1075/2008
02/2009
Začátek
Průběžná
Mimořádná
Ano
11.8.2009

01/04/09

Konec
Závěrečná

30/06/09

Ne

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Příjemce

Střední odborná škola logistická a střední odborné
učiliště Dalovice

IČ/DIČ

00574384 / CZ00574384

Statutární zástupce
(jméno a příjmení, funkce)

PaedDr. Vladimíra Štrynclová

Platné od 1. 6. 2009

1

Zhotovitel MZ
Jméno a příjmení zhotovitele
PaedDr. Vladimíra Štrynclová
zprávy
Telefonní číslo/Fax

353 224 830 / 353 227 565

E-mail

podatelna@logistickaskola.cz

A.

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity

01

Název klíčové aktivity

1A1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - workshopy +
konference

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované aktivity a činnosti:
Proběhly
2 workshopy: 11.5. a 1.6.09
1 roční shrnující konference
Realizátoři: 15 vyučujících(Rozpis vyučujících je dle dislokace na rok 2008/09)
Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí,
pomáhá s ICT)
Přítomni:
11.5. - 15 učitelů
1.6. - 12 učitelů
(Chyběli: Svobodová, Baar, Fukárková - služebně pryč)
Práce s cílovou skupinou:
Ve třídě 1.A se v měsících duben, květen, červen vyučoval produkt ŠVP-LSF-1.roč.
Počet přítomných žáků (započítaná absence) - 30
Práce realizačního týmu:
Rozsah podpory učitelů: 2 hodiny na 1 učitele a 1 workshop.
Bylo proplaceno dle měsíčních pracovních výkazů
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 10 282,00, občerstvení - 1 575,00.
Platné od 1. 6. 2009

2

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Dosažené výsledky
Byly realizovány 2 workshopy.
Byly stanoveny úkoly a opatření pro průběžnou spolupráci a inovaci produktu ŠVPLSF ve třídě 1.A.
Byly diskutovány zkušenosti z práce se Sebehodnotícími listy žáků
Projednána Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1. ročník, kterou budou členové týmu
provádět přes prázdniny - A 1A3)
Byla projednána příprava konference.
Byly dány pokyny k výstavce žákovských prací třídy 1.A vzniklých dle standardů.
Konala se konference 29.4.09- prezentace produktů jako základu změn ve výuce
Výstupy:
1. 2 zápisy z workshopů
2. Přílohová tabulka 1A1- workshopy (účast učitelů)
3. 2 prezenční listiny
4. Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1.ročník- 1A3
5. Prezenční listina konference
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé implementovali nový školní vzdělávací program, vyhodnocovali výsledky a
zkušenosti. Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech.
Celkem podpořeno
15 + 12= 27 osob
Odchylky
Dubnový workshop proběhl v březnu, protože se 1.pondělí v dubnu konala
pedagogická rada. (uvedeno v 1.MZ).
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity

1A2 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - průběžná spolupráce
při implementaci ŠVP

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Platné od 1. 6. 2009

3

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti:
Průběžně konzultovali, vyhodnocovali
1. kritéria sebehodnotícího listu žáků pro udělování kreditů
2. implementaci standardů žákovských prací do výuky: posuzovali zejména
náročnost a hodnotící kritéria ve standardech
3. zpracování a ověřování testů
Dále
4. učitelé studovali metodiku k inovaci 1A3
5. učitelé průběžně připravovali konferenci na 29.7
6. připravovali výstavu žákovských prací vypracovaných dle standardů
7. konalo se „týmové školení“ všech učitelů (v rámci aktivity 1A2 a 2A3) formou
vlastní prezentace vyučovacích metod (roční školení dle benefitu 1A2 je
plánováno na srpen - viz plánované aktivity)
Realizátoři: . Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc neučí, pomáhá s ICT)
Práce s cílovou skupinou:
Vyučováno bylo 30 žáků třídy LSF prvního ročníku(je započítána absence).
Učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci.
Podpořeno bylo 3 x 15 = 45 učitelů
Náklady k aktivitě:
Mzdy 54 835,00
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplňovány. Učitelé průběžně spolupracovali na implementaci ŠVP do
výuky ve třídě 1.A a následném vyhodnocování.
Realizovali opatření a úkoly z workshopů.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Přílohová tabulka - průběžná spolupráce 1A2 (přehled proplacených úvazků)
2. Inovovaný sebehodnotící list žáka
3. Zápis z diskuze o náročnosti standardů - Ry
4. Hodnocení standardů v jednotlivých předmětech (12x)
5. Zápisy z průběžné spolupráce a výměny zkušeností hodnocení činnosti (9x)
6. Organizační zajištění konference
7. Pozvánka na konferenci
8. Fotodokumentace z konference
9. Osobní portfolio - standard
10. org. zajištění týmového školení, prezenční listina
Přínos pro cílovou skupinu
Žáci i učitelé byli podpořeni směrem ke kvalitě.
Odchylky
V dubnu podpořena Du 6 hodinami za průběžnou spolupráci, ačkoliv 2 hodiny již
Platné od 1. 6. 2009
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proplaceny v březnu kvůli provedenému rozboru hospitované hodiny.
Podpora zůstala v plné výši-náročnost plnění úkolů v měsíci dubnu.
(redukce bude provedena v září 09)
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity

1B1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - tvorba informačních
materiálů a mediální kampaň

Období realizace klíčové
aktivity

I/IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti:
Firma TV Duha natáčela průběžně od března do června 09 školní aktivity.
Film byl doplněn o fotogalerii ze školy.
TV Duha vyrobila film a shot.
Byl vyroben a vytištěn leták, kde byla uvedena i propagace projektu.
Realizátoři:
Du(Hjp)
8 hodin finanční podpory za práci na scénáři a komentáři, který bude provázet celý
film, za spolupráci s firmou, se členy týmu.
Práce s cílovou skupinou:
Podpora pro realizátory.
Náklady k aktivitě:
Služba - 66 000,00, mzdy - 1 523,00, letáky 2 106,30.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplněny.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Přehledová tabulka 1B1
2. Rozpis natáčení ve firmách
3. Scénář a komentář k filmu
4. Film o reformě ve škole
5. Shot
6. Leták
Přínos pro cílovou skupinu
Platné od 1. 6. 2009
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Informace o změnách ve škole podpořených projektem.
Odchylky
Na realizaci aktivity je nutno přidat ještě červen, červenec, srpen, září.
Problémy při realizaci projektu
Film a shot byly převzaty až 29.6.09 spolu s fakturou. Nebyl čas na řádné
zhodnocení produktů. Bylo dojednáno s firmou Soukup - TV Duha, že během
prázdnin Kl provede zhodnocení a sepíše připomínky. Případné úpravy by firma
provedla do půlky září, aby mohla navázat celá mediální kampaň. Do mediálně
kampaně se zapojí Štr, Sch.
Uvedeno ve změnách. Upraven harmonogram.

Číslo klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity

2A1 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů tvorba modulových programů

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti:
Členové týmu vytvořili nové modulové výukové programy pro některé předměty IT,
ČJ, SN, FL, DP, TV, OV, LO, MP, PR, FF, ZB, LV, E, NJ, DZ, CH, F, ZE, M všech
ročníků, a to na základě mezipředmětových vztahů a průřezových témat.
Realizátoři:
Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl
Celkem 12..
Práce s cílovou skupinou:
Každý modulový program pro předmět a ročník byl označen jako samostatný
produkt. Podle toho, kolik těchto produktů učitel vytvořil, tolikrát byl podpořený.
20 hodin na 4 modulový program.
5 hodin na 1 modulový program.
Termíny:
Duben-červen 09
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 84 728,00
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Platné od 1. 6. 2009
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Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Přílohová tabulka 2A1 - Přehled tvorby modulových programů
2. Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace
(+ popis nepodstatných změn)
Celkem: 23 modulových programů.
z toho 22 je 5 modulových tj. 20 hodin na program
1 program je 1 modulový tj. 5 hodin na program
Vše v tištěné podobě uloženo u ZŘ. V digitální na intranetu.
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé byli podpořeni při tvorbě modulových programů.
Byla vytvořena databáze modulových programů, která bude implementována do
výuky.
Odchylky
Kl - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové, 1 FF - jednomodulový)
dokončí v srpnu 09.
Ma - 2 modulové programy (pětimodulový) - dokončí v srpnu 09
SM odevzdala 2 modulové programy místo 3 z důvodu změn učebního plánu. Toto
neovlivní výsledné indikátory
Změna ve tvorbě modulových programů u některých učitelů vzhledem k dislokaci od
1.9.09 s následujícími nepodstatnými změnami:
Změny úvazku:
Svobodová: - 20 h (tvorba o 1 produkt méně)
Maršálek: + 20h (tvorba o 1 produkt více)
Problémy při realizaci projektu
Změny ve tvorbě produktů u jednotlivých učitelů vzhledem k dislokaci od 1.9.09.
Celkový počet produktů je shodný. Viz tabulka
Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a implementace (+
popis nepodstatných změn

Číslo klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity

2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů workshopy

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Platné od 1. 6. 2009
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Realizované činnosti:
Konaly se 3 workshopy.
20.4., přítomno 10 (chyběli Ba,Du)
11.5. (18:00-20:00) - 12 přítomno
8.6. - 10 přítomno (chyběli Černý, Fukárková - služební cesta)
Byly stanoveny úkoly pro průběžnou spolupráci členů.
Byly formulovány závěry z průběžné diskuze.
Realizátoři:
Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl,
Celkem12
Práce s cílovou skupinou:
Členové týmu podpoření v pracovních setkáváních.
Termín:
Duben-červen 2009
Náklady na aktivity:
Mzdy - 12 186,00, občerstvení - 1 260,00.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Přílohová tabulka 2A2 - workshopy 2A2 (přehled účasti)- 1
2. Zápisy z workshopů- 3
3. Prezenční listiny - 3
4. Seznam klíčových kompetencí rozpracovaných do anotací modulových
programů - 1
Přínos pro cílovou skupinu
Členové týmu byli podpořeni za účast na workshopech.
Celkem podpořeno 10 + 12 + 10 = 32
Odchylky
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

Platné od 1. 6. 2009
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8

Název klíčové aktivity

2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů průběžná činnost při tvorbě modulových
programů

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti

Učitelé studovali zdroje pro tvorbu modulárních programů - internetové informační
portály pro interaktivní výuku.
Odkazy byly umístěny na intranet.
Diskutovali mezipředmětové vztahy v rámci modulárních programů, zejména
zařazení programu SAP a fiktivních firem.
Členové týmu formulovali klíčové kompetence v
programech (uvedeno v anotaci jednotlivých programů).

jednotlivých

modulových

Realizace aktivity a činnosti
Probíhaly vzájemné konzultace, studium učebnic a materiálů k předmětu, práce s
počítačem - internetové zdroje, příprava práce s interaktivní tabulí
Náklady k aktivitě:
mzdy- učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci
Mzdy - 41 127,00.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky- výstupy
1. Přílohová tabulka 2A3 - přehled podpořených členů při průběžné spolupráci 2. Zápis z průběžných konzultací k mezipředmětovým vztahům- k výuce SAP a k
zavedení Fiktivních firem do výuky
3. Zápisy členů ze vzájemné spolupráce a výměny zkušeností - 9
4. Spolupráce s firmou - potvrzení
Přínos pro cílovou skupinu
Celkem při průběžné spolupráci podpořeno 3 x 12 = 36 členů týmu
Odchylky
Problémy při realizaci projektu

Platné od 1. 6. 2009
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Číslo klíčové aktivity

10

Název klíčové aktivity

3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka
evaluačních nástrojů- tvorba testů

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Členové týmu tvořili sady testů na ověření klíčových kompetencí (zejména znalosti,
dovednosti).
Realizátoři:
Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh (v roce 2010 i Jn).
Práce s cílovou skupinou
24 hodiny na 1 sadu testů (4 testy)
Termín
Odevzdání produktů- červen 09
Náklady:
Mzdy - 90 726,00
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Souhrnná Přílohová tabulka 3A1 - přehled vytvořených sad testů
2. 20 vytvořených sad testů.
3. Testy v tištěné podobě uloženy u Ry.
4. Testy v digitální podobě uloženy na intranetu.
Přínos pro cílovou skupinu
Podpora členů při tvorbě testů.
Databáze testů.
Termín
dle plánu červen 09
Odchylky
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity o 3 měsíce.
Bylo vytvořeno o 3 testové sady více oproti plánovaným 17 sadám,tj. celkem 20.
Platné od 1. 6. 2009
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1. Navíc Ei – 3A1- 1 sada vytvořených testů (přesun z r.2010, ověřování bude ve
školním roce 2009/10)
2. Navíc Č - 2 sady vytvořených testů (přesun od Ei z roku 2011) - vzniklá
potřeba školy vzhledem k nové maturitě a řádné přípravě žáků k nové
maturitě:
tzn. 1 sada Testy na společensko-vědní seminář a Testy na Český jazyk a
literaturu pro odbornou školu (ověření ve školním roce 2009/10)
3. Celkový počet testových sad za projektové období je nezměněno.
4. Celkem proplaceno v květnu jen 284,5 hodiny místo plánovaných 288(Kl
dopracuje kritéria a řešení jednoho testu ve výši 3,5 hodiny)
Nutné změny v úvazku:
Ei: - 48 h (3A1), dále - 10 h3A2, - 10h 3A3 = - 68
Č: + 48 h (3A1), dále + 10 g 3A3, + 10 h 3A3= + 68
Úprava harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu

Číslo aktivity
Název klíčové aktivity
Období realizace klíčové
aktivity

11
3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka
evaluačních nástrojů - ověření vytvořených
testů
IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Vytvořené sady testů se zároveň průběžně ověřovaly v různých třídách oborů LSF,
PED, OS.
To spočívá v zadání testu na 45 minut, oprava, vyhodnocení, rozbor se žáky.
Počet ověřovaných a opravovaných sad: 17
Realizátoři
12 členů týmu
Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh
Práce s cílovou skupinou
Byly postupně testování žáci oborů LSF, PED. OS.
Žákům byly testy zadány, byly následně seznámeni s výsledky a udělán rozbor.
Náklady:
Mzdy - 15 232,00.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Platné od 1. 6. 2009
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Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Tabulka 3A2 - přehled
2. Opravená sada testů (dle kritérií 3A1) - 16
3. Vyhodnocení a rozbor opravených testů, návrh a zdůvodnění potřebné
inovace - 4 hodnotící listy (příklad)
Přínos pro cílovou skupinu
Termín
červen 09
Odchylky
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.
Kl- rozbory v rámci ověřování u 1 sady bude dokončovat do srpna 09
Ei - vytvořila 2 produkty, ale ověřovala jen 1, protože 2. sadu bude ověřovat ve
školním roce 2009/10.
Č - vytvořil o 2 sady více, ověřovat bude ověřovat ve školním roce 2009/10.
Úprava harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity

12

Název klíčové aktivity

3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - inovace testů

Období realizace klíčové
IV/2009 - VI/2009
aktivity
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Učitelé průběžně inovovali jednotlivé testy v sadách na základě svého ověřování
(např. úprava vzhledem k časovému limitu, vyhledání vhodnějších zdrojů, formulace
úloh).
Realizátoři
Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh
Práce s cílovou skupinou
Učitelé byli finančně podpořeni v rozsahu 5 hodin inovace na sadu (tzn. 4 testy).
Byly inovovány testy oborů LSF, PED. OS, tzn. všechny sady
Náklady:
Mzdy - 13 328,00.
Termín:
červen 2009
Platné od 1. 6. 2009
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Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Tabulka 3A3 - 14 inovovaných sad testů
2. Krycí list se shrnutím provedených změn u každé sady
Přínos pro cílovou skupinu
Termín odevzdání:
červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.
Odchylky
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení aktivity do prosince 2009.
Č- 2 produkty - na inovaci bude pracovat až do srpna 09, 2 produkty vytvořené navíc
bude inovovat po ověření tj., v roce 2010.
Kl-1 produkt - na inovaci bude pracovat do srpna 09
Ei - inovace u 1 sady od Ei bude až po dokončení ověření tj. v roce 2010
Úprava harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

13

Název klíčové aktivity

3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - zadání a
vyhodnocení testování

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Byla potvrzena objednávka firmou DAP.
Firma DAP poslala baterii slov, kterou realizační tým posoudil, upravil, doplnil.
Firma poslala zpět pokyny k samotnému testování.
Vzniklo organizační zajištění testování pro: žáky 1.Z, žáky 1.A, učitele.
18.5. realizace testování žáků.
Učitelé vyplňovali samostatně.
Doručení rozborových zpráv v tištěné i digitální podobě- důvěrné.
15. 6. ústní rozbor s Dr. Zlatohlávkovou z pedagogicko-psychologické poradny.
Realizátoři
firma DAP services, s.r.o
Platné od 1. 6. 2009
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Práce s cílovou skupinou
Zapojení do testování.
Termín:
Květen - červen 09
Náklady:
Služba - 10 710,00.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Baterie slov pro testování
2. Zprávy z testování zpracované firmou DAP - důvěrné.
3. Potvrzení o jednání s Dr. Zlatohlávkovou.
Počet podpořených učitelů: 15 (bez finanční podpory)
Přínos pro cílovou skupinu
Možnost porovnání výsledků práce při výuce modulárním systémem a tradiční
výukou.
Odchylky
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

15

Název klíčové aktivity

4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech- školení moodle

Období realizace klíčové
IV/2009 - VI/2009
aktivity
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Firma Mudrák provedla jednodenní školení přímo ve škole pro členy týmu - 7.4.2009.
Cíl školení: práce na PC v prostředí moodle.
Realizátoři
Firma Mudrák
Práce s cílovou skupinou
Učitelé proškoleni v základech práce v prostředí moodle, dále dle individuální úrovně
a potřeb jednotlivých členů.
Náklady:
Platné od 1. 6. 2009
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Služba - 8 000,00, občerstvení - 1 107,00
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
Počet podpořených učitelů: 17 (bez finanční podpory)
Přínos pro cílovou skupinu
Zlepšení ICT kompetencí.
Učitelé získali dovednost práce v moodle. Následně učitelé ICT proškolí žáky a toto
prostředí bude využíváno ve výuce
Odchylky
Druhý den školení proběhne v říjnu, přesný termín bude stanoven.
Souhlas s posunutím termínu je od firmy písemně potvrzen.
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

16

Název klíčové aktivity

4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba digitálních
učebních materiálů (včetně ověření a inovace)

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Učitelé tvořili digitální učební materiál (DUM) pro interaktivní výuku.
Realizátoři
Počet zapojených učitelů v tomto monitorovacím období: 4 (Ma, Kl, Hř, Pe)
Práce s cílovou skupinou
Učitelé implementovali vytvořený materiál do výuky, ověřovali jeho efektivitu,
upravovali.
Náklady:
Mzdy - 36 557,00.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
Platné od 1. 6. 2009
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1. 32 vytvořených produktů: digitální učební materiál(DUM)
2. Sada DUM uložena v tištěné podobě u Ry, v elektronické na Intranetu a u Kl
3. Přehledová tabulka - 4B1 - odevzdané produkty DUM
Přínos pro cílovou skupinu
Vytvoření databáze digitálního učebního materiálu.
Finanční ohodnocení.
Termín
červen 09. (náklady: mzdy)
Odchylky
.Kl- 1 produkt po ověření inovuje, dokončí do srpna 09.
Úprava harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

17

Název klíčové aktivity

4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba elearningových kurzů (včetně ověření a
inovace)

Období realizace klíčové
aktivity

IV/2009 - VI/2009

Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Učitelé tvořili e-learningové kurzy pro interaktivní výuku.
Realizátoři
Počet zapojených učitelů v tomto monitorovacím období: 1
Kl
Práce s cílovou skupinou
Učitel implementoval vytvořený materiál do výuky, ověřoval jeho efektivitu, upravoval.
Náklady:
mzdy
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplněny se změnou ve složení realizátorů.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Přehledová tabulka 4C1
Přínos pro cílovou skupinu
Platné od 1. 6. 2009
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Vytvoření databáze digitálního učebního materiálu.
Finanční ohodnocení.
Termín
červen 09. (náklady: mzdy)
Odchylky
Došlo ke změnám:
ve složení realizátorů:
dle benefitu: KL- 1 kurz, Du - 1 kurz, Ka- 1 kurz
nyní: Kl - 3 kurzy
termín odevzdání:
dle benefitu: červen 09 - 3 kurzy
nyní: září 09
-2 kurzy- v červnu vytvořeny a ověřeny. K proplacení dojde až po provedení inovace
a odevzdání, tzn. v srpnu 09
-1 kurz - srpen - září 09: vytvoření,ověření,inovace
Úprava harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Vzhledem k náročnosti prací během školního roku Du a Ka nevytvářely e-kurzy. Tuto
aktivitu již neměly v pracovní náplni.
Aby byly zachovány monitorovací indikátory, začal kurzy tvořit Kl.
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

18
4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - implementace SAP
Business One
IV/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti

Byla uhrazena faktura SAP ČR.
Byla realizována dodávka SAP BO a dokumentace.
Realizátoři
firma SAP ČR
Práce s cílovou skupinou
Náklady: 12 792,50 - nákup SAP

Platné od 1. 6. 2009
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Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Vytvořeny podmínky pro instalaci a implementaci programu do výuky.
Dosažené výsledky, výstupy
CD nosič a dokumentace(uloženo u Sch)
Přínos pro cílovou skupinu
Odchylky
Instalace v logcentru dojednána na říjen, až budou dovezeny do logcentra počítače.
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

19

Název klíčové aktivity

4D2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - školení správce,
koordinátora

Období realizace klíčové
IV/2009
aktivity
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Sch a Ba absolvovali ve firmě SAP dvoutýdenní školení v termínu od 20.-24.4.09 a
27.-30.4.09)
Realizátoři
Počet zapojených členů v tomto monitorovacím období: 2
Práce s cílovou skupinou
Náklady:
2 cestovní příkazy: ubytování, stravování, doprava
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Ukázka - manuály SAP
Obdržené studijní materiály:
Popis standardních procesů v SAP Bussines One.
Platné od 1. 6. 2009
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Implementace SAP dle požadavků zákazníka.
Přínos pro cílovou skupinu
2 podpořené osoby
Termín
duben 09- realizace školení
Náklady:
Cestovní příkazy - 15 740,00
Odchylky
Problémy při realizaci projektu

Číslo klíčové aktivity

22

Název klíčové aktivity

5A1 - Řízení a administrace projektu

Období realizace klíčové
IV/2009 - VI/2009
aktivity
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Projekt byl řízen a koordinován dle upraveného harmonogramu.
Konaly se porady projektového týmu dle potřeby.
Zápisy byly ukládány na intranetu školy.
Byly monitorovány jednotlivé aktivity, sledovány indikátory.
Byly objednány další služby dle MZ.
Byla studována Příručka pro příjemce.
V dubnu 09 proběhla metodická dohlídka KÚ.
Byla zpracována doporučení této metodické dohlídky.
Probíhala spolupráce s projektovým manažerem KÚ.
Byla dopracována MZ č. 1 dle připomínek projektového manažera.
Byla zpracována Monitorovací zpráva č.2. a přílohy MZ.
Byla zpracována Žádost o platbu 2.
Proběhla kontrola KÚ.
Byly sepsány dodatky ke smlouvám- ukončení.
Byly sepsány Dohody o pracovní činnosti se členy týmu od 1.7.09.
Byla čerpána část dovolených.
Dodatky ke smlouvám fa Jelínek, fa Ouda-Kabel 1 - posun termínu dodávky 2.etapy.
Písemná dohoda realizace školení moodle v říjnu 09.
Písemná dohoda o instalaci SAP v logcentru v říjnu 09.
Realizátor
Ř - hlavní projektový manažer a kontaktní osoba, ZŘ - manažer kvality a procesu,
Platné od 1. 6. 2009
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předsedové PK, ekonomicko správní agenda: EK, FÚ, SAP,
dále ICT administrátor, učitelé.
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 97 385,00 , publicita projektu - 10 880,00, bankovní poplatky – 685,00,
zák.pojištění (leden-březen 2009) – 977,00
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Porady týmu dle potřeby.
Dosažené výsledky, výstupy
1. Zápisy z porad řízení projektu
2. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
3. Výklad testování - Barvy života
4. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
5. Kontrolní listy ZŘ (3x)
6. Metodika inovace ŠVP
MZ 2
Žádost o platbu
Přehled služeb:
SAP licenční smlouva
Soukup - TV Duha
DAP - Barvy života
fa Mudrák- moodle
Garmond - letáky jako součást leporela
Obtisky-Malířství písma
dále změny:
Písemná dohoda s Dr.Mudrák- školení moodle v říjnu
Písemná dohoda o instalaci v logcentru v říjnu 09
Dodatek č. 2 - kupní smlouva fa Ouda Kabel 1(termín dodání do 25.9.09)
Dodatek č. 1 - kupní smlouva fa Jelínek (termín dodání do 25.9.09)
Přínos pro cílovou skupinu
Tým byl podpořen dle reálně odpracovaných hodin.
Odchylky
Problémy při realizaci projektu
Dlouhodobá pracovní neschopnost ekonomky školy, která však v rámci projektu
pracovala.
Výběrové řízení na novou ekonomku projektu.
Množství aktivit-náročnost na koordinaci.
Financování - 20% nepokrývá potřebu prvního období. Bylo nutno využít rezervní
Platné od 1. 6. 2009
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fond organizace.Bylo nutno využít provozní prostředky organizace.
K narovnání příjmů a výdajů byl příkaz pro vyplacení mezd podán 30.6.09.

4. Další informace o realizaci projektu

5. Plánované klíčové aktivity projektu
Číslo klíčové aktivity

01

Název klíčové aktivity

1A1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - workshopy a
konference

Období realizace klíčové
aktivity

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
1 workshop
Bude zpracován plán na celý školní rok, implementaci ŠVP-LSF 2 ve druhém ročníku
třídy 2.A,
Práce s cílovou skupinou
Podpora učitelů při workshopu, implementace SVP-LSF2 ve druhém ročníku 2.A
Podpoření učitelé dle výuky v dané třídě:
Ba, Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn + Jn (nový školní roknová dislokace
Počet podpořených učitelů: 16
Vstupy realizačního týmu
Účast učitelů na workshopech
Vazba k rozpočtu
září 16 osob
Od ledna 2010/ v rozpočtu počet 17, úspora v roce 2010 je 1 osoba tj. 20 hodiny tj.
3 808 Kč. Lze tedy od září 09 proplácet Jn do konce roku 2009.
Platné od 1. 6. 2009
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Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu:
Mzdy - 6 093,00, občerstvení - 1 048,00.

Číslo klíčové aktivity

02

Název klíčové aktivity

1A2 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - průběžná spolupráce
při implementaci ŠVP

Období realizace klíčové
aktivity

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé, kteří implementují v 2.A ŠVP-LSF, budou v září, po zahájení výuky,
průběžně spolupracovat, vyměňovat zkušenosti, budou podpořeni v průběžné
spolupráci.
31.8.09 proběhne školení učitelů.
Práce s cílovou skupinou
Podpora učitelů 6 hodinami v měsíci září při průběžné spolupráci:
Ba, Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn,+JN
Vstupy realizačního týmu.
Vazba k rozpočtu
od leden 010/ v rozpočtu počet 17, úspora v roce 2010 je 1 osoba tj. 60 hodiny tj.
11 424 Kč. Lze tedy od září 09 proplácet Jn- 4 měsíce do konce roku 2009.

Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu:
Mzdy - 18 278,00, služba (školení) - 4 000,00, občerstvení - 1 000,00.
Číslo klíčové aktivity

03

Název klíčové aktivity

1A3 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - inovace ŠVP

Období realizace klíčové
VII/2009-IX/2009
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé budou přes prázdniny inovovat produkt ŠVP-LSF 1 (tzn. učitelé inovují své
modulové programy, Ř provede dle potřeb úpravy v dalších částech ŠVP).
Platné od 1. 6. 2009
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Bude realizována 2.etapa dodávky výběrového řízení z 1. monitorovacího období:
dva pulty pro multimédia (uč.4,uč.9), jedna televize(uč.4).
Práce s cílovou skupinou
Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (Ba vypomáhal jen během
školního roku).
počet učitelů, kteří odevzdají inovované modulové programy ŠVP-LSF1: 14
(celkově bude inovace 1 produktu:ŠVP - LSF 1)
Vstupy realizačního týmu.
Vazba k rozpočtu
Náklady na aktivitu:
mzdy (za inovované moduly každý 20 hodin) pro 14 učitelů. Bude inovován celkem 1
produkt: ŠVP-LSF-1.ročník, tj. 1 produkt jako monitorovací indikátor.
nákup- 2.etapa dodávky výběrového řízení z 1.monitorovacího období, 50 - 2
multimediální pulty, 9 - 1 TV )
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu:
Mzdy - 53 312,00
Nákup multimediální techniky a nábytku (2. etapa dodávek VZ) - 59 000,00
Číslo klíčové aktivity

04

Název klíčové aktivity

1B1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - tvorba informačních
materiálů a mediální kampaň

Období realizace klíčové
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Kl - provede v srpnu zhodnocení filmu a shotu, návrhy na případné úpravy,
spolupráce s firmou.
Sch, Štr - v září zorganizují mediální kampaň(Štr - strategie celkové kampaně,
koordinace, popř. doplňující info-materiál, Sch- databáze partnerů pro rozesílání
filmu,rozeslání letáků, filmu, doplňující infomateriál)
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu:
Mzdy - 4 569,00.

Číslo klíčové aktivity
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Název klíčové aktivity

2A1 - Zavádění vyučovacích metod,
organizačních forem včetně tvorby
modulových výukových programů - tvorba
modulových programů

Období realizace klíčové
aktivity

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Kl - 5 modulových programů (PR1,2,3,4, FF) dokončí a odevzdá v srpnu 09.
Ma - 2 modulové programy - dokončí v srpnu 09
Bude realizována 2.etapa dodávky výběrového řízení z 1. monitorovacího období:
- Nábytek pro 2 učebny oboru PED a OS,tj. uč. 8 a uč. 10(lavice,židle,tabule).
- Výměna dveří v Logcentru
- Nákup 15 PC do Logcentra, 1 kopírka
Termín - dveře do logcentra: srpen 09
Termín- dodávka: do 25. září 09
(Od září ve školním roce 09/010 budou nově vytvořené programy implementovány
do výuky).
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni za tvorbu programu.
Dodávkou PC a nábytku ze zlepší podmínky.
Vstupy realizačního týmu
(Jeden modulový výukový program pro předmět a rok má 4 moduly, každý modul má
2- 3 strany, na každý modul je dána 5 hodin mzdy, tzn. 1 čtyř modulový program na
rok = 20 hodin. Jednomodulový program - dotace 5 hodin.)
Vazba k rozpočtu
5 modulových programů od Kl (4x čtyřmodulový, 1x jednomodulový)
2 modulové program od Ma (1x čtyřmodulový)
118 nábytek, 283 PC,
srpen 40 stavební - úspora
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 23 800,00
Nákup multimediální techniky a nábytku (2. etapa dodávek VZ - 401 000,00
Stavební úpravy - 40 000,00
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Číslo klíčové aktivity

07

Název klíčové aktivity

2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů workshopy

Období realizace klíčové
aktivity

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Bude se konat 1 workshop.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni za aktivní účast na workshopech.
Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM,Zi
Celkem podpořených učitelů: 11
Zindrová: bude implementovat, tzn. účast na workshopech a průběžné spolupráci,
inovaci ve školním roce 2009/010 tj. celkem 20 h workshopy + 60 h průběžná
spolupráce+ 20 h inovace (aktivita 2A2, 2A3,2A4) - nemá dopad na celkovou výši
úvazků v projektu, protože tyto aktivity nebude provádět Uhl. (úprava úvazků a náplní
v DPČ)
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
září 6tis včetně občerstvení
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy (2 hod./učitele za účast na workshopu) - 4 189,00, občerstvení - 500,00.
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

08
2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů průběžná činnost při tvorbě modulových
programů

Období realizace klíčové
VII/2009-IX/2009
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé budou průběžně spolupracovat na tvorbě modulových programů.
Práce s cílovou skupinou
Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM,Zi
Celkem podpořených učitelů: 11 (benefit: 2009- 12, 2010- 10: změna vlivem
dislokace, doplněk pracovní náplně Dohody o pracovní činnosti u Zi.)
Platné od 1. 6. 2009
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Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu

Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy (průběžná činnost 6 hodin měsíčně na učitele) - 12 566,00.
Číslo klíčové aktivity

11

Název klíčové aktivity

3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - ověření
vytvořených testů

Období realizace klíčové
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Kl- rozbory vytvořené 1 testové sady v rámci ověřování bude dokončovat do srpna
09
(Ei - ověřování testů (1 sada) od září 09- 4. monitorovací období
Č - ověření testů od září 09 (2 sady).)- 4. monitorovací období
Nutno upravit v DPČ úvazky Ei-Č (pro 3A1,3A2,3A3- Č +68, Ei - 68)
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
srpen 09 - 1 sada testů
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 952,00.
Číslo klíčové aktivity

12

Název klíčové aktivity

3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka
evaluačních nástrojů - inovace testových sad

Období realizace klíčové
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Č- 2 testové sady- práce na inovaci až do srpna 09
Kl-1 testová sada - práce na inovaci do srpna 09
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
inovace 3 testových sad
Platné od 1. 6. 2009
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Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 2 856,00.
Číslo klíčové aktivity

16

Název klíčové aktivity

4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba digitálních
učebních materiálů (včetně ověření a inovace)

Období realizace klíčové
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Kl- 1 produkt DŮM po ověření inovuje, dokončí a odevzdá v srpnu 09.
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
1 DUM
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 1 142,00.
Číslo klíčové aktivity

17

Název klíčové aktivity

4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba elearningových kurzů (včetně ověření a
inovace)

Období realizace klíčové
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Kl - inovace a odevzdání 2 e-kurzů v srpnu 09)
Kl : srpen - září 09- 1 e- kurz : vytvoření,ověření,inovace
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
3 x e-kurzy
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
Mzdy - 8 568,00.

Platné od 1. 6. 2009

27

Číslo klíčové aktivity

20

Název klíčové aktivity

4D3 - Využití iCT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba metodiky SAP
Business One (včetně ověření a inovace)

Období realizace klíčové
aktivity

VII/2009-IX/2009

Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitel R.Baar začne zpracovávat metodiku SAP B.O.
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
zatím 0
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě:
bude hrazeno až po odevzdání produktu v červnu 2010.
Číslo klíčové aktivity

22

Název klíčové aktivity

5A1 - Řízení a administrace projektu

Období realizace klíčové
VII/2009-IX/2009
aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
Dohody o pracovní činnosti.
Příprava realizovaných aktivit v následném období
Porady vedení projektového týmu dle potřeby -řízení, monitoring, evaluace.
Sledování ekonomických souvztažností.
Sledování monitorovacích indikátorů.
Sledování změn.
Sledování úvazků členů týmu.
Kontroly kvality produktů.
Kontrola pracovních výkazů
Kontrola dalších výstupů projektu.
Zajistit další část propagace dle Strategie publicity - zejména panel do školy,
označení prostor, banner, leták na podporu kampaně dle 1B1.
Převzetí produktů,jejich kontrola a vytvoření databáze (tištěná forma i digitální
databáze).
Zpracování monitorovací zprávy č.2.
Studium Příručky pro příjemce.
Práce s cílovou skupinou
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
červenec 22 tis., srpen 27
Platné od 1. 6. 2009
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(červenec 25 hod. npg EK, Sch, 14 SAP, 8 FU, ZŘ 10, Ř 0
srpen viz výše, Ř 13)
září 32 tis. hodiny- průměry viz výše, ZŘ 20, Ř 25
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady aktivity:
Mzdy - 78 600,00, publicita projektu - 10 000,00, kancelářský materiál - 7 000,00,
bankovní poplatky – 400,00, zák.poj. – 1 000,00

6. Publicita projektu
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
Leták jako součást leporela školy - tisk v nákladu 2000 kusů
(Do tisku byl dán tento leták jako součást propagačního leporela o škole (náklady na
leták jsou rozpočtovány v kapitole Publicita. Náklady na leták o projektu jsou
účtovány poměrnou částí.)

Výroba obtisků - 2 varianty
Vlajka EU do učebny 4
Film o změnách ve škole - info o projektu
Shot

7. Zadávací řízení
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v
monitorovaném období
Popis vyhlášených ZŘ

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném
období
Popis uzavřených ZŘ

Ano

Ne

Ano

Ne

Poznámky

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k
zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

Platné od 1. 6. 2009

29

8. Veřejná podpora
Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci
Typ veřejné podpory
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci

Ano

Ne

v Kč
v EUR

Poskytování veřejné podpory dalším
Ano
subjektům
Počet čerpaných veřejných podpor
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

Ne

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č.
3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě
Kontrola provedená v
monitorovaném období
Název subjektu, který
provádí/provedl kontrolu
Číslo kontroly
Datum kontroly
Nápravná opatření
Ano
splněna
Lhůta ke splnění
Datum
nápravných opatření
Poznámky

10.

Ano

Ne

Odbor kontroly KÚ Karlovarského kraje
Č.j.: 151/KN/09
10.06.2009 – 30.06.2009
Ne
Částečn
Nebyla
ě
uložena

Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky
pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)
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Nepodstatné změny
Formální změny v
monitorovaném období

Věcné změny v monitorovaném období
1A1
Dubnový workshop proběhl v březnu. 1.dubnové
pondělí se konala pg. rada, a proto byl workshop
předsunutý.
Konference je uvedená v realizované aktivitě 1A2.
1A2
V dubnu podpořena Du 6 hodinami za průběžnou
spolupráci, ačkoliv 2 hodiny již proplaceny v březnu
kvůli provedenému rozboru hospitované hodiny.
Podpora zůstala v plné výši-náročnost plnění úkolů
v měsíci dubnu.
(redukce bude provedena v září 09)
1B1
Úprava v harmonogramu.
Na realizaci aktivity je nutno přidat ještě červen,
červenec, srpen, září.
Financována byla Du, ve třetím monitorovacím období
budou pracovat ještě Kl, Štr a Sch.
2A1
Odevzdáno 23 modulových programů.
Kl - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové,
1 FF - jednomodulový) dokončí v srpnu 09.
Ma - 2 modulové programy (pětimodulový)) - dokončí v
srpnu 09
SM odevzdala 2 modulové
Změny ve tvorbě produktů u jednotlivých učitelů
vzhledem k dislokaci od 1.9.08.
Celkový počet produktů je shodný. Viz
tabulka Přehled modulových výukových programů 2A1
+ 2A2 - tvorba a implementace (+ popis nepodstatných
změn:
 Změny úvazku:
Svobodová: - 20 h (tvorba o 1 produkt méně)
Maršálek: + 20h (tvorba o 1 produkt více)
Upravit v DPČ.
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Realizace 2.etapy dodávky výběrového řízení v zářízměna z 1.MZ.
2A2
 Nutno upravit úvazek a náplň v DPČ od 1.7.09
Zindrová: bude implementovat, tzn. účast na
workshopech a průběžné spolupráci, inovaci ve školním
roce 2009/010 tj. celkem 20 h workshopy + 60 h
průběžná spolupráce+ 20 h inovace (aktivita 2A2,
2A3,2A4) - nemá dopad na celkovou výši úvazků
v projektu, protože tyto aktivity nebude provádět Uhl.
(úprava úvazků a náplní v DPČ)
2A3
Kl - 5 modulových programů (PR1,2,3,4 - pětimodulové,
1 FF - jednomodulový) dokončí v srpnu 09.
Ma - 2 modulové programy (pětimodulový)) - dokončí v
srpnu 09
SM odevzdala 2 modulové
3A1
Úprava harmonogramu.
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení
aktivity o 3 měsíce. 3 produkty budou ověřovány v roce
9/10.
Bylo vytvořeno o 3 testové sady více oproti plánovaným
17 sadám,tj. celkem 20.
Navíc Ei – 3A1- 1 sada vytvořených testů (přesun
z r.2010 – důvod ověřování bude od září 2009)
Navíc Č - 2 sady vytvořených testů (přesun od Ei z roku
2011) - vzniklá potřeba školy vzhledem k nové maturitě
a řádné přípravě žáků k nové maturitě:
tzn. 1 sada Testy na společensko-vědní seminář a
Testy na Český jazyk a literaturu pro odbornou školu
(ověření v 9/10)
Celkem proplaceno v květnu jen 284,5 hodiny místo
plánovaných 288(Kl dopracuje kritéria a řešení jednoho
testu ve výši 3,5 hodiny)
Celkový počet testových sad za projektové období je
nezměněno.
 Nutné změny v úvazku DPČ
Ei: - 48 h (3A1), dále - 10 h3A2, - 10h 3A3
Č: + 48 h (3A1), dále + 10 h 3A2, + 10 h 3A3
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3A2
Úprava harmonogramu
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení
aktivity do prosince 2009.
Kl- rozbory v rámci ověřování u 1 sady bude
dokončovat do srpna 09
Ei - vytvořila 2 produkty, ale ověřovala jen 1, protože 2.
sadu bude ověřovat od září 09 po celý školní rok.
Č - vytvořil o 2 sady více, ověřovat bude od září 09 po
celý školní rok.
3A3
Úprava harmonogramu
Vzhledem k náročnosti došlo k posunu dokončení
aktivity do prosince 2009.
Č- 2 produkty - na inovaci bude pracovat až do srpna
09, 2 produkty vytvořené navíc bude inovovat po
ověření tj., v roce 2010.
Kl-1 produkt - na inovaci bude pracovat do srpna 09
Ei - inovace u 1 sady od Ei bude až po dokončení
ověření tj. v roce 2010
4A2
Školení moodle bylo pouze jednodenní, a to z důvodů
náročnosti.
Druhý den školení je posunutý na říjen.
Písemně je tato změna s firmou dojednána a
harmonogram již byl upraven.
4B1
Úprava harmonogramu
- 1 produkt po ověření inovuje, dokončí do srpna 09.
4C1
Úprava harmonogramu
Změny ve složení realizátorů:
dle benefitu: KL- 1 kurz, Du - 1 kurz, Ka- 1 kurz
nyní: Kl - 3 kurzy
termín odevzdání:
dle benefitu: červen 09 - 3 kurzy
nyní: září 09
tzn.:
Platné od 1. 6. 2009
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Kl-2 kurzy- v červnu vytvořeny a ověřeny. K proplacení
dojde až po provedení inovace a odevzdání, tzn. v
srpnu 09
Kl-1 kurz - srpen - září 09: vytvoření,ověření,inovace
4D1
Instalace v logcentru dojednána na říjen, až budou
dovezeny do logcentra počítače.
Změny rozpočtu v monitorovaném období
Rozpočet
vytvoření 2 nových položek rozpočtu
8.3.1 položka- bankovní poplatky
8.3.2 položka- pojištění majetku
Přesuny fin. prostředků na zajištění těchto nákladů byly provedeny takto:
5 tis.Kč (na bankovní poplatky)- z kapitoly 2 (15%) do kapitoly 8
13 tis.Kč(na pojištění majetku) - v rámci kapitoly 8 z položky pro audit
Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11.

Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. - tj. doklady, kterými
můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)
Výstupy:
1A1
1. 2 zápisy z workshopů
2. Přílohová tabulka 1A1- workshopy (účast učitelů)
3. 2 prezenční listiny
4. Metodika k inovaci ŠVP-LSF 1.ročník- 1A3
5. Prezenční listina konference
1A2
1. Přílohová tabulka - průběžná spolupráce 1A2 (přehled proplacených úvazků)
2. Inovovaný sebehodnotící list žáka
3. Zápis z diskuze o náročnosti standardů - Ry
4. Hodnocení standardů v jednotlivých předmětech (12x)
5. Zápisy z průběžné spolupráce a výměny zkušeností hodnocení činnosti (9x)
6. Organizační zajištění konference
7. Pozvánka na konferenci
8. Fotodokumentace z konference
9. Osobní portfolio - standard
10. org. zajištění týmového školení, prezenční listina
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1B1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přehledová tabulka 1B1
Rozpis natáčení ve firmách
Scénář a komentář k filmu
Film o reformě ve škole
Shot
Leták- součást leporela

2A1
1. Přílohová tabulka 2A1 - Přehled tvorby modulových programů
2. Přehled modulových výukových programů 2A1 + 2A2 - tvorba a
implementace (+ popis nepodstatných změn)
2A2
1.
2.
3.
4.

Přílohová tabulka 2A2 - workshopy 2A2 (přehled účasti)- 1
Zápisy z workshopů- 3
Prezenční listiny - 3
Seznam klíčových kompetencí rozpracovaných do anotací modulových
programů - 1

2A3
1. Přílohová tabulka 2A3 - přehled podpořených členů při průběžné spolupráci 2 Zápis z průběžných konzultací k mezipředmětovým vztahům- k výuce SAP a k
zavedení Fiktivních firem do výuky
3 Zápisy členů ze vzájemné spolupráce a výměny zkušeností - 9
4 Spolupráce s firmou - potvrzení
3A1
1.
2.
3.
4.

Souhrnná Přílohová tabulka 3A1 - přehled vytvořených sad testů
20 vytvořených sad testů.
Testy v tištěné podobě uloženy u Ry.
Testy v digitální podobě uloženy na intranetu.

3A2
1. Tabulka 3A2 - přehled
2. Opravená sada testů (dle kritérií 3A1) - 16
3. Vyhodnocení a rozbor opravených testů, návrh a zdůvodnění potřebné
inovace - 4 hodnotící listy
3A3
1. Tabulka 3A3 - 14 inovovaných sad testů
2. Krycí list se shrnutím provedených změn u každé sady - 17
3B1
1. Baterie slov pro testování
2. Zprávy z testování zpracované firmou DAP..
3. Potvrzení o jednání s Dr. Zlatohlávkovou.
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4B1
1. 32 vytvořených produktů: digitální učební materiál (DUM)
2. Sada DUM uložena v tištěné podobě u Ry, v elektronické na Intranetu a u Kl
3. Přehledová tabulka - 4B1 - odevzdané produkty DUM
4C1
1. Přehledová tabulka 4C1
4D1
1. Ukázka - manuály SAP
4D2
1. manuál
5A1
1. Zápisy z porad řízení projektu
2. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
3. Výklad testování - Barvy života
4. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
5. Kontrolní listy ZŘ (3x)
6. Metodika inovace ŠVP
7. Zápisy z porad řízení projektu
8. Spolupráce s firmou - potvrzení (2x)
9. Výklad testování - Barvy života
10. Vzdělávací portály - interaktivní výuka
11. Kontrolní listy ZŘ (3x)
12. Metodika inovace ŠVP
MZ 2
Žádost o platbu
Přehled služeb:
SAP licenční smlouva
Soukup - TV Duha
DAP - Barvy života
fa Mudrák- moodle
Garmond - letáky jako součást leporela
Obtisky-Malířství písma
dále změny:
Písemná dohoda s Dr.Mudrák- školení moodle v říjnu
Písemná dohoda o instalaci v logcentru v říjnu 09
Dodatek č. 2 - kupní smlouva fa Ouda Kabel 1(termín dodání do 25.9.09)
Dodatek č. 1 - kupní smlouva fa Jelínek (termín dodání do 25.9.09)
Publicita projektu - důkazy
1. leták
2. obtisk
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Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu
nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy
v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.
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B.

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána
žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové
aplikace Benefit7.

12.

Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
a1. Z toho křížové financování [Kč]
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném
období [Kč]
b1. Z toho křížové financování [Kč]

2
4 823 804,00
420 000,00
746 509,80

c.

800 029,67

Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace
projektu [Kč]
c1. Z toho křížové financování [Kč]
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých
výdajů [Kč]
(řádek b. + řádek c.)
d1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání
[Kč]
(řádek a. - řádek d.)
e1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. - řádek d1.)
f.
Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]
(řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č.
15)
f1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. - řádek b1. tabulky č. 13 - řádek c1. tabulky č.
15)
Poznámky

13.

0,00

167 074,22
1 546 539,47

167 074,22
3 277 264,53

252 925,78
746 504,82

0,00

Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.

Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z 0,00
vlastních zdrojů [Kč]
a1. Z toho křížové financování [Kč]
0,00
b.

Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z
vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
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0,00

b1. Z toho křížové financování [Kč]

0,00

c.

Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z
vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
c1. Z toho křížové financování [Kč]

0,00

d.

0,00

Součet prokazovaného a prokázaného financování z
vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
d1. Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých
výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. - řádek d.)
e1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. - řádek d1.)
Poznámky

14.
a.
b.
c.
c1
.
d.

0,00

0,00
0,00
0,00

Příjmy projektu
Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]

Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení
realizace projektu [Kč]
Specifikujte zdroj příjmů projektu
Úroky

4,98
42,53
4,98
0,00
42,53

Poznámky

Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků
vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků
dotace) a úroky připsané na bankovních - projektových účtech partnerů, mají-li
Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na
financování projektových výdajů.
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15.

Odhad následující žádosti o platbu

Termín
30.09.2009
Částka [Kč]
720 000,00
Poznámky
(na co bude částka využita - pořádání seminářů/školení, platy, atp.)
Platy realizačního týmu, školení, občerstvení (workshopy + školení), služba (stavební
úprava), nákup multimediální techniky a nábytek do tříd (dodávka v rámci druhých
etap veřejných zakázek)
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C.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné,
jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí
dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany
životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování
rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani
z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a
zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále,
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům,
které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo

zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti
subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro
program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření
vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně
provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s
ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou
transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné
pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě
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nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční
podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení
neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že
se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně
částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých
nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále
prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet,
vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u
níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta,
a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni
podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení
statutárního
zástupce/oprávněné
osoby
Funkce v organizaci
Místo a datum
Podpis a razítko

PaedDr. Vladimíra Štrynclová

ředitelka
Dalovice, 11.8.2009

……………………………….
Poznámky

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha
Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření
vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit
pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro
celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k
Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
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D.

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve
sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.
Přiloženo

Přílohy

Ano
č. 1

č. 2

č. 3A

č. 3B
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava
vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)
Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu);
Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v
nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie
následujících dokumentů:
• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp.
výzvy,
• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných
nabídek podepsaný relevantními osobami,
• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně
dodatků k ní,
• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení
Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek
(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace
projektu)
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor
v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň
předkládána Žádost o platbu)
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň
předkládána Žádost o platbu)
Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána
Žádost o platbu)
Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je
předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována
poskytovatelem)
Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je
přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný
harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené
změně)
Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při
každé změně)
Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
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Ne

č. 13

Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE administrativní a odborní zaměstnanci)

č. 14

Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE tuzemské a zahraniční)

č. 15

Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)

č. 16

Požadavek na strukturu zaslané platby

č. 17

Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK

č. 18

Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)

č. 19

Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se
závěrečnou zprávou)
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