Monitorovací zpráva
o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě poskytovateli finanční
podpory.

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě
Registrační číslo projektu
Název projektu
Číslo prioritní osy
Celková výše finanční podpory
[Kč]
Částka ESF [Kč]
Křížové financování [Kč]
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

CZ.1.07/1.1.11/01.0022
Zavádění
modulárního
v logistické škole
1
4 823 804,00

systému

výuky

4 100 233,40
420 000,00
01/01/2009
31/10/2011
D 1075/2008
01/2009
Začátek
01/01/2009
Konec
31/03/2009
Průběžná
Průběžná
Ano
Ano
15/06/2009

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Příjemce
IČ/DIČ
Statutární zástupce
(jméno a příjmení, funkce)
Zhotovitel MZ
Jméno a příjmení zhotovitele
zprávy
Telefonní číslo/Fax

Střední odborná škola logistická a střední odborné
učiliště Dalovice
00574384 / CZ00574384
PaedDr. Vladimíra Štrynclová

PaedDr. Vladimíra Štrynclová
353 224 830 / 353 227 565

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

E-mail

A.

podatelna@logistickaskola.cz

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

01
1A1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - workshopy +
konference
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
23 823,00
monitorované období
0,00
z toho křížové financování
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované aktivity a činnosti:od 3.1.09 je zahájeno zavádění nového ŠVP-LSF.
Pilotáž se týká 1 produktu ŠVP- LSF1.
Každé první pondělí v měsíci se konal workshop za účasti učitelů a koordinátorů
ŠVP. Na workshopech se pracovalo na těchto materiálech: standardy výstupů žáků
včetně hodnocení, strategie jednotlivých gramotností, vyhodnocování zkušeností
z modulů, práce s průřezovými tématy, standardy hodnocení výuky, studium knihy
Nápadník- nové metody výuky. Z workshopu byla vždy pořízena prezenční listina a
zápis .
Realizátoři: 2009-15 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)
Práce s cílovou skupinou: Modulární výuka je pilotována u 32 žáků třídy 1 LSF
1.ročníku. Celkově je u těchto 32 žáků pilotován 1 produkt. Prošlo pilotáží 28 žáků
v průměru, protože byla započítána absence za leden-březen 09.
Práce realizačního týmu:
Učitelé byly podpořeni v týmové spolupráci a výměně zkušeností.
Rozsah podpory: 2 hodiny na workshopy, počet workshopů za monitorovací období:
4
Dle měsíčních pracovních výkazů.
Náklady k aktivitě: mzdy, občerstvení.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplňovány.
Modulární výuka se pilotovala 3 měsíce ve třídě 1.A. Učitelé nastavili se standardy
kvality, průběžně spolupracovali.
Dosažené výsledky
4 realizované workshopy.
Na podporu výuky a implementaci modulárního systému do výuky vznikly strategie
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

gramotností, standardy výkonů a hodnotící standardy, které tvoří součást tzv.
Nápadníku jako nedílné přílohy školního řádu. Propracovala se průřezová témata,
klíčové kompetence na základě mezipředmětových vztahů, zmapovaly se moduly.
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé implementovali nový školní vzdělávací program, vyhodnocovali výsledky a
zkušenosti. Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech.
Celkem podpořeno 15, 13 + 14, 15 + 1 = 58
Odchylky
V únoru se konaly dva workshopy (březen - jarní prázdniny). V březnu se konal 4.
workshop jako náhradní za 1. dubnové pondělí, kdy se koná pedagogická rada.
Přílohová tabulka 1A1 - workshopy
Problémy při realizaci projektu
V únoru nebyly přítomny na workshopu J. Rybáčková a M. Svobodová z důvodu
pracovní neschopnosti (proto místo 15 je 13). M. Svobodová odevzdala pracovní
výkaz za únor až v březnu (z důvodu pracovní neschopnosti), proto byl její workshop
proplacen až v březnu.
Číslo klíčové aktivity
02
Název klíčové aktivity
1A2 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - průběžná spolupráce
při implementaci ŠVP
Období realizace klíčové
I/2009-III/09
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
51 791,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti: Učitelé vykonávali následující činnosti: průběžná výměna
zkušeností, strategie gramotností, standardy, individuální konzultace, samostudium
pro ŠVP - Nápadník. Učitelé se připravovali na interaktivní výuku a vzájemně
konzultovali.
Realizátoři: Učitelé v daném ročníku dle učebního plánu, tzn. Č, Du, Fk, Ho, Hoř,
Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí, pomáhá s ICT)
Konkrétně je vykazováno v měsíčních pracovních výkazech jednotlivých učitelů.
Práce s cílovou skupinou: Vyučováno bylo 28 žáků třídy LSF prvního. Bylo podpořeno 28
žáků 1.A jedním produktem,tj. ŠVP-Logistika služeb a finančnictví. Učitelé měli 6 hodin
měsíčně na průběžnou spolupráci při pilotáži.
Bylo podpořeno 15,14+13, 3+1= 46 učitelů
To znamená:
15 učitelů bylo podpořeno v lednu na průběžnou spolupráci.
14 + 13= 27 učitelů v únoru, protože si někteří v únoru napsali 6 hodin průběžné spolupráce
i za březen ve vazbě na předsunutý workshop a úkoly z něj plynoucí,
4 učitelé měli průběžnou spolupráci v březnu)
Náklady k aktivitě: mzdy.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle byly naplňovány, Učitelé průběžně spolupracují na implementaci ŠVP ve výuce
ve třídě 1.A a následném vyhodnocování
Dosažené výsledky
Ve vazbě na workshopy došlo ke zpracování strategií, standardů,monitoringu ŠVP.
Přínos pro cílovou skupinu
Žáci i učitelé byli podpořeni směrem ke kvalitě.
Odchylky
Odchylky uvádí .
Přílohová tabulka 1A2- průběžná spolupráci při implementaci ŠVP
Problémy při realizaci projektu
V únoru vykázalo 13 učitelů (kromě J. Rybáčkové a M. Svobodové, které měly
několik dní v únoru pracovní neschopnost) průběžnou spolupráci při implementaci
ŠVP za únor i za březen (z důvodu konání březnového workshopu v únoru a
z důvodu jarních prázdnin v březnu). J. Rybáčková vykázala v únoru implementaci
pouze za únor, M. Svobodová z důvodu pracovní neschopnosti má proplacenu
implementaci za únor až v březnu. V březnu tedy vykazuje implementaci M.
Svobodová dvakrát (únor, březen), J .Rybáčková (březen) a D. Dudáková (2 hodiny
za březen - hospitační pohovor, v dubnu bude mít místo 6 hodin implementace
pouze 4 hodiny).
Číslo klíčové aktivity
03
Název klíčové aktivity
1A3 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - inovace ŠVP
Období realizace klíčové
I/2009-III/09
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
525 223,22
monitorované období
z toho křížové financování
167 074,22
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
V rámci realizace 1. etapy VZ - vybavení učeben nábytkem a realizace 1. etapy VZ vybavení učeben multimediální technikou bylo dodáno vybavení pro 1 odbornou jazykovou učebnu a 1 kmenovou učebnu LSF.
Náklady k aktivitě: nákupy - nábytek, multimediální technika.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
Dvě úspěšně realizovaná výběrová řízení. Vybavení 1 odborné a 1 kmenové učebny
(multimediální technika,nábytek), v souladu se specifikací výzvy realizována 1. etapa
dodávky. Zbudována odborná jazyková učebna č.4 - vybavena nábytkem - 16
jednomístných stolů pro PC, 16 židlí a tabule a dále vybavena multimediální
technikou - 16 počítačových sestav, 1 tiskárna, 1 přenosná interaktivní tabule, 1
promítací plátno a 2 notebooky, 3 fotoaparáty. Dále byla vybavena nábytkem
kmenová učebna 1.ročníku LSF - 16 dvoumístných lavic, 32 židlí a tabule.v rámci
nákupu multimediální techniky byla pořízena televize..
(Do obou učeben budou také ve třetím monitorovacím období dodány multimediální
pulty jako součást specifikace pro 2.etapu dodávky. Bude dodána jedna televize)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přínos pro cílovou skupinu
Vytvořeny podmínky pro realizaci klíčových aktivit na zkvalitnění výuky. Aktivita
probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Příloha č. 3 - Dodatek č.1ke kupní smlouvě ze dne 25,2,09
25.2.2009 byl sepsán Dodatek č. 1 kupní smlouvy, kde byly řešeny změny plynoucí
z posouzení dodávky.
Vše doloženo přílohou: kopie Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 25.2.09, včetně cenové
kalkulace a specifikace, vloženo porovnání požadavků výzvy a dodávky. Celková cena
kupní smlouvy se nemění, činí 688,044,-Kč. Specifikace parametrů je shodná.

Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

04
1B1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - tvorba informačních
materiálů a mediální kampaň
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
4 032,00
monitorované období
0,00
z toho křížové financování
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti: rodičům byl zaslán informační leták s popisem projektu, na
veletrhu fiktivních firem v Praze byl vystaven panel s popisem projektu. Na letáku
v autobusech MHD byl propagován projekt.
Na základě předběžného zmapování trhu byla zaslána objednávka zakázky TVDuha, která byla potvrzena. Vznikl scénář filmu o kurikulární reformě, časový
harmonogram natáčených školních a mimoškolních aktivit. Začalo natáčení filmu
(veletrh fiktivních firem v Praze) a psaní textů.
Realizátoři: Sch, Štr, Hjp(vdaná Du), Kl a firma- úhrada jejich mezd(8 hodin) bude
v následném monitorovacím období.
Práce s cílovou skupinou: podpora pro realizátory.
Náklady k aktivitě: služba - bude hrazena po dokončení filmu a shotu na konci
druhého monitorovacího období.
Proběhl nákup 1 fotoaparátu v rámci výběrového řízení ,které proběhlo v aktivitě
1A3.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
V součinnosti škola-firma vzniká film o kurikulární reformě ve škole, a to podle
vytvořeného scénáře.
Nakoupil se 1x fotoaparát v rámci výběrového řízení aktivity 1A3.
Přínos pro cílovou skupinu
Realizátoři budou podpořeni v rámci projektu v následujícím období.
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

06
2A1 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů tvorba modulových programů
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
102 768,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti: Učitelé 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.
Každý modul má následující indikátory: název, kód, délka, typ modulu, vstupní
předpoklady, stručná anotace, výsledky, učivo, časový plán, doporučené postupy
výuky, kritéria hodnocení (požadavky na ukončení), hodnocení výsledků a
plánované postupy hodnocení, doporučená literatura, poznámky (realizace ve
výuce, inovace).
Kromě tvorby modulových programů proběhla dvě výběrová řízení: audiovizuální
technika, nábytek.
Realizátoři: 2009 - učitelů celkem 12- tvorba programů. Realizační tým - výběrová
řízení.
Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa, Pe, Ry, SM, Uhl.
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.
(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.)
Termíny: Leden - březen 2009 - byla vytvořena zhruba polovina celkového počtu
programů. Realizováno výběrové řízení v aktivitě 1A3 - 2. etapa dodávky dle
specifikace ve výběrovém řízení bude realizována ve 3. monitorovacím období v
rámci aktivity 2A1. (náklady na pořízení nábytku a techniky budou pak účtování ve
třetím monitorovacím období).
Program Mount Blue - dodávka byla realizována.
Náklady k aktivitě: nákup SW Mount Blue, mzdy.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
25 vytvořených modulových programů v souladu s rozpisem, 22 odevzdáno a
proplaceno.
Úspěšně realizovaná dvě výběrová řízení v rámci aktivity 1A3.
Uzavřené smlouvy.
Objednán software Mount Blue.Objednávka zaslána on-line. Program dodán.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé byli podpořeni při tvorbě modulových programů.
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Přílohová tabulka - 2A1 - Přehled tvorby modulových programů
Problémy při realizaci projektu
Nelze vytisknout objednávku z on-line na Mount Blue.
Bylo vytvořeno 25 modulových programů, ale v pracovních výkazech za březen bylo
vykázáno pouze 22, M. Fukárková nevykázala 3 modulové programy, budou
vykázány v červnu.
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

07
2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů workshopy
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za 14 658,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizované činnosti: Každé 2. pondělí v měsíci proběhl workshop, kde si učitelé
vyměňovali zkušenosti z tvorby modulových programů, konzultovali mezipředmětové
vztahy a klíčové kompetence.
Realizátoři: Počet zúčastněných učitelů na tvorbě celkem 12.
Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa,Pe, Ry, SM, Uhl,
Práce s cílovou skupinou: učitelé podpoření v pracovních setkáváních, týmové
spolupráci, výměně zkušeností, hledání mezipředmětových vztahů, promýšlení
všech indikátorů modulů
Termín: Leden-březen 2009
Náklady na aktivity: mzdy, občerstvení. 3 workshopy, podpora celkem 3x, Na každý
workshop 2 hodiny na učitele.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplňovány. Učitelé dle metodiky pro tvorbu modulových programů si
měnili zkušenosti.
Dosažené výsledky
3 workshopy.
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé byli podpořeni za účast na workshopech. Celkem podpořeno 12,9,12+3= 36
učitelů
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Přílohová tabulka - 2A2 workshopy)přehled účasti)
Problémy při realizaci projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Workshopu 2 se zúčastnilo každý měsíc 12 učitelů (celkem tedy 3 .12 = 36). 3
učitelé však neodevzdali včas za únor pracovní výkaz, takže jejich aktivita byla
proplacena až za březen (O. Pavlíčková, M. Maršálek, M. Svobodová).
Číslo klíčové aktivity
08
Název klíčové aktivity
2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů průběžná činnost při tvorbě modulových
programů
Období realizace klíčové
I/2009-III/09
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
41 128,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace aktivity a činnosti
Při zpracovávání modulových výukových programů učitelé průběžně spolupracovali:
vzájemně konzultovali zpracování modulů, zpracování průřezových témat, zejména
klíčové dovednosti, studovali materiály - kniha Nápadník, RVP, administrativně
zpracovali moduly dle formálních a obsahových standardů.
Náklady k aktivitě: mzdy(učitelé měli 6 hodin měsíčně na průběžnou spolupráci)
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
Odevzdáno 25 vytvořených modulárních programů ze 47 modulárních programů
celkem.
Přínos pro cílovou skupinu
Celkem při průběžné spolupráci podpořeno 12, 9, 12+3 = 36 učitelů.
Odchylky
Aktivita probíhala dle harmonogramu.
Učitelé vzájemně aktivně spolupracovali při tvorbě programů.
Přílohová tabulka 2A3 - průběžná spolupráce
Problémy při realizaci projektu
Aktivitu 2A3 provádělo každý měsíc 12 učitelů (celkem tedy 3x12 = 36). 3 učitelé
však neodevzdali včas za únor pracovní výkaz, takže jejich aktivita byla proplacena
až za březen (O. Pavlíčková, M. Maršálek, M. Svobodová).
Číslo klíčové aktivity
10
Název klíčové aktivity
3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů- tvorba testů
Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
monitorované období
z toho křížové financování

I/2009-III/09
0,00

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Na evaluaci klíčových kompetencí vytvářeli učitelé průběžně testové sady ( 4
konkrétní testy).Vzniká portfolio testových sad na jednotlivé předměty pro ověření
klíčových kompetencí. Pro zpracování je stanoven formální standard.
Realizátoři: Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh (v roce 2010 i Jn).
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni celkem 24 hodinami na tvorbu testové sady. 1 sada = 4
testy, 1 test = 6 stran zadání testových úloh na klíčové kompetence, řešení, kritéria
hodnocení
Termín odevzdání produktů je v červnu 09.
Náklady: mzdy.- budou hrazeny v následujícím monitorovacím období až po
odevzdání produktů.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky
12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu,zadání a vyhodnocení testů na ověření
kompetencí.
Průběžně pracují na tvorbě testových sad.
Přínos pro cílovou skupinu
Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
11
Název klíčové aktivity
3A2 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - ověření
vytvořených testů
Období realizace klíčové
I/2009-III/09
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za 0,00
monitorované období
z toho křížové financování
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Sady testů se zároveň průběžně ověřovaly.( To spočívá v zadání testu na 45 minut,
oprava, vyhodnocení, rozbor se žáky)
Počet testovaných sad celkem je 44 (5 hodin na ověření 1 sady, tzn. 220 h celkem).
Realizátoři
12 učitelů dle přílohy 3A1 - Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou v následujícím období po odevzdání produktů finančně podpořeni
v rozsahu 5 hodin ověření na rok a sadu (tzn. 4 testy).
Jsou postupně testování žáci oborů LSF, PED. OS.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Žákům byly a jsou testy zadány, jsou následně seznámeni s výsledky a udělán
rozbor.
Náklady: mzdy -bude vyplaceno v následujícím monitorovacím období, kdy byl
stanoven jednotný termín odevzdání
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky
12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu,zadání a vyhodnocení testů na ověření
kompetencí.
Průběžně pracují na ověřování testových sad.
Přínos pro cílovou skupinu
Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

12
3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - inovace testů
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za 0,00
monitorované období
z toho křížové financování
[Kč]
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
12 učitelů dle rozpisu v příloze projektu 3A1
Ba, Č, Du, Ei, Hoř, Kak, Kl, Ma, Pe, Ry, SV, Uh
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou finančně podpořeny v rozsahu 5 hodin inovace na rok a sadu (tzn. 4
testy).
Jsou postupně inovovány testy oborů LSF, PED. OS, tzn. všechny sady
Náklady: mzdy
Termín: červen 2009-bude vyplaceno po provedení inovace v následujícím
monitorovacím období po odevzdání produktů.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky
12 učitelů sjednotilo standard na tvorbu,zadání a vyhodnocení testů na ověření
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kompetencí.
Průběžně pracují na inovaci testových sad.
Přínos pro cílovou skupinu
Termín odevzdání: červen 09, kdy budou učitelé finančně ohodnoceni.
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

13
3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - zadání a
vyhodnocení testování
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za 0,00
monitorované období
z toho křížové financování
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
V březnu 09 byla zaslána poptávka firmě DAP services, která provede testování
metodou Barvy života. Akce byla předjednána.
Realizátoři
firma DAP services, s.r.o
Práce s cílovou skupinou
Monitoring byl cílovým skupinám vysvětlen. Bude zaměřen na testování žáků i
učitelů tříd LSF a PED. Všichni budou seznámeni s výsledky a plánem opatření.
Celkem podpořených žáků: 60
Celkem podpořených učitelů: vyučující v 1.A a 1.Z
Termín: květen - červen 09
Náklady: služba- bude hrazeno v následujícím monitorovacím období po ukončení
akce.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
Testování s firmou telefonicky předjednáno. Odeslána poptávka. Zatím není
nabídka.
Přínos pro cílovou skupinu
Možnost porovnání výsledků práce.
Odchylky
Dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

14
4A1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

a odborných předmětech - vytvoření
podmínek pro práci v systému moodle
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za 52 511,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Byl nakoupen server..
Bylo vytvořeno vlastní moodlové prostředí.
(Na základě potvrzené objednávky byla provedena zakázka- vytvoření podmínek pro
práci v prostředí moodle.Ve škole bylo na novém serveru vytvořeno vlastní školní
prostředí moodle a toto bylo integrováno do školního systému.
V rámci realizace 1. etapy výběrového řízení na VZ (1A3) - vybavení učeben
multimediální technikou byl pořízen vlastní server)
Realizátoři
2 firmy
Práce s cílovou skupinou
Byly vytvořeny technické podmínky pro nácvik ICT kompetencí cílových skupin ve
všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech. Učitelé i žáci se v následujícím
období s tímto prostředím teprve naučí pracovat a postupně budou zařazovat do
vyučování na podporu zejména domácí přípravy. není přesně stanoveno, které
předměty toto využijí.
Náklady: služba, nákup.
Termín: březen 09.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle byly naplněny.
Dosažené výsledky
Úspěšné výběrové řízení - pořízen server.
Na novém serveru bylo vytvořeno moodlové prostředí, byla provedena integrace se
stávajícím systémem.
Přínos pro cílovou skupinu
Vytvořeny technické podmínky a personální podpora pro využití moodlu ve výuce.
Odchylky
Aktivita probíhá dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity
Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za

15
4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětech - školení moodle
I/2009-III/09
6 087,00

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
V moodle byli firmou Mudrák proškoleni Sch, Ba, kteří budou učitelům poskytovat
ICT podporu při práci v prostředí moodle.
Realizátoři: Firma.
Práce s cílovou skupinou:
Byli proškolení ICT administrátor a ICT učitel.
Náklady: služba, občerstvení
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
Proškolení Sch, Ba.
Dojednány termíny pro školení učitelů na moodle.
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé se naučí pracovat s moodlem.
Odchylky
Nepodstatná změna: proškolení učitelů na moodle proběhne ve druhém čtvrtletí.
Problémy při realizaci projektu
Vzhledem k tomu, že se uvolnil termín ve škole během dubna v rámci udělených
volných dnů ředitelem školy, bylo školení moodle pro pracovníky přesunuto na
duben.
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
I/2009-III/09
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
8 064,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Učitelé tvořili digitální učební materiál (DUM) pro interaktivní výuku.
Pro projekt byly standardizované podmínky tohoto materiálu.
V rámci realizace 1. etapy VZ - vybavení učeben multimediální technikou byly
nakoupeny dva fotoaparáty.
Realizátoři
Počet zapojených učitelů je 8: Ba, Ma, Kl, Su, Hř, Pe, (2010 Č, Jn)
Práce s cílovou skupinou
Učitelé implementovali vytvořený materiál do výuky, ověřovali jeho efektivitu,
upravovali.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Počet učitelů je 8- pracovali na učebním materiálu, je stanoven konečný termín
odevzdání červen 09, kdy budou také vyplaceny mzdy
Náklady: nákupy
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou průběžně naplňovány.
Dosažené výsledky
Nakoupeny dva fotoaparáty.
Dle rozpisu se průběžně tvořily digitální učební materiály, ověřovaly se v výuce a
inovovaly.
Byla tím podpořena implementace ŠVP do výuky.
Přínos pro cílovou skupinu
Učitelé budou za tvorbu učebních materiálů ohodnoceni.
Termín odevzdání: červen 09. (náklady: mzdy)
Odchylky
Dle harmonogramu.
Problémy při realizaci projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

18
4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětech - implementace SAP
Business One
I/2009-III/09

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
0,00 zahrnuto až v dubnu
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
V rámci této aktivity se objednal software a licence na 50 uživatelů SAP Business
One včetně dokumentace., software včetně dokumentace byl dodán.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Cíle jsou naplňovány.
Dosažené výsledky
Podepsaná licenční smlouva.
Přijetí instalačního CD programu SAP.
Přínos pro cílovou skupinu
Vytvořeny podmínky pro výuku programu- zakoupen program
Odchylky
Instalace proběhne o 2-3 měsíc déle. Časový posun neovlivní další průběh. Hrazeno
bude v dubnu 09.
Problémy při realizaci projektu
Personální změny ve firmě SAP Business One ovlivnily zpoždění.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo klíčové aktivity
22
Název klíčové aktivity
5A1 - Řízení a administrace projektu
Období realizace klíčové
I/2009 - III/2009
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
107 363,00 + 18 467,00 + 2 106,30 + 579,00
monitorované období
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Realizace činnosti
Projekt byl řízen a koordinován dle harmonogramu.
Konaly se týdenní porady projektového týmu.
Zápisy byl ukládány na intranetu školy.
Byly monitorovány jednotlivé aktivity.
Byly sepsány pracovní smlouvy a pracovní náplně.
Byla provedena dvě výběrová řízení.
Byly objednány další služby dle MZ.
Byla studována Příručka pro příjemce.
Probíhala spolupráce s projektovým manažerem.
Byla zpracována Monitorovací zpráva č.1.
Realizátor
Ř - hlavní projektový manažer a kontaktní osoba, ZŘ - manažer kvality a procesu,
předsedové PK, ekonomicko správní agenda: EK, FÚ, SAP,
dále ICT administrátor , učitelé.
Náklady k aktivitě: mzdy, nákup kancelářského materiálu, publicita projektu,
poštovné
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Zhodnocení aktivity ve vztahu k naplňování cílů
Pravidelné porady týmu
Dosažené výsledky
Jednotlivé aktivity byly připraveny, realizovány, monitorovány,kontrolovány dle
harmonogramu.
Proběhla adekvátní část propagace projektu.
Přínos pro cílovou skupinu
Tým byl podpořen dle reálně odpracovaných hodin.
Odchylky
Projekt probíhá dle harmonogramu s nepodstatnými změnami.
Problémy při realizaci projektu
Změny pro příjemce dotace od začátku projektu: loga, příručka ,pracovní výkazy.
Množství aktivit-náročnost na koordinaci.
Zahájení projektu-výběrová řízení.
Financování -20% nepokrývá potřebu prvního období.
Bylo nutno využít rezervní fond organizace.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4. Další informace o realizaci projektu

5. Plánované klíčové aktivity projektu
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

01
1A1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - workshopy a
konference
IV/2009-VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
18 936,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
3 workshopy: výměna zkušeností z implementace SVP LSF v 1.A, důraz na
interaktivity, realizaci výuky dle modulů,strategií a standardů
1 konference v červnu 09
(zhodnocení projektu leden-červen 09, základ pro inovace SVP LSF 1.ročník,
prezentace reformy)
Práce s cílovou skupinou
Podpora učitelů při workshopech, implementace SVP v 1.A
Vstupy realizačního týmu
Účast učitelů na workshopech
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu: mzdy, občerstvení.
Číslo klíčové aktivity
02
Název klíčové aktivity
1A2 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - průběžná spolupráce
při implementaci ŠVP
IV/2009-VI/2009
Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
51 408,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé, kteří implementují v 1.A ŠVP-LSF, budou průběžně spolupracovat,
vyměňovat zkušenosti, budou podpořeni v průběžné spolupráci.
Práce s cílovou skupinou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podpora učitelů 6 hodinami měsíčně při průběžné spolupráci:
Č, Du, Fk, Ho, Hoř, Kaks, Kl, Kru, Pe, Ry, SV, SM, Uh, Zn (+ Ba navíc - neučí,
pomáhá s ICT)
Vstupy realizačního týmu.
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady na aktivitu: mzdy

Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

04
1B1 - Implementace nových kurikulárních
dokumentů do výuky - tvorba informačních
materiálů a mediální kampaň
IV/2009- VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
7 377, 00 + 66 000,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Dokončení filmu o kurikulární reformě ve škole.
Vytvoření šotu z daného filmu pro následnou kampaň.
Práce s cílovou skupinou
Členové týmu zapojení do tvorby budou podpořeni 8 hodinami.
Sch, Štr, Hjp(vdaná Du), Kl
Vstupy realizačního týmu
Tým bude spolupracovat s firmou Duha, která je výrobcem. Spolupracuje se žáky
participujícími na tvorbě, dojedná vstup do vybraných firem pro natáčení (kde mají
žáci praxi)
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy, nákup služby - TV Duha.
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu

06
2A1 - Zavádění vyučovacích metod,
organizačních forem včetně tvorby
modulových výukových programů - tvorba
modulových programů
IV/2009- VI/2009
108 528,00

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé budou vytvářet další modulové programy.
Počet nově vytvořených programů: 27 (22 při riziku)
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni za tvorbu programu.
Ba, Č, Ei, Fu, Du, Kl, Ma, Pa,Pe, Ry, SM, Uhl,
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
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (moduly)
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

07
2A2 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů workshopy
IV/2009- VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
16 178,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Každé druhé pondělí v měsíci se bude konat workshopy učitelů,celkem 3.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni za aktivní účast na workshopech, tzn. 3x.
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy, občerstvení
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
z toho křížové financování
[Kč]

08
2A3 - Zavádění vyučovacích metod, včetně
tvorby modulových výukových programů průběžná činnost při tvorbě modulových
programů
IV/2009- VI/2009
41 128,00
0,00
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Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé budou průběžně spolupracovat na tvorbě modulových programů.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé za průběžnou spolupráci budou finančně podpořeni 6 hodinami měsíčně.
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (průběžná činnost)
Číslo klíčové aktivity
10
Název klíčové aktivity
3A1 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - tvorba testů
Období realizace klíčové
IV/2009- VI/2009
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
77 685,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé budou tvořit testy dle standardu.
Celkem vytvořených testových sad :17
1 testová sada = 4 testy = 24 hodin za sadu (celkem 408 hodin)
Práce s cílovou skupinou
Za tvorbu budou učitelé podpořeni.
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (tvorba testů)
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

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

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
16 184,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Vytvořené testy učitelé zadají ve třídách, vyhodnotí, ověří kvalitu.
Práce s cílovou skupinou
Za ověřené testy budou učitelé finančně ohodnoceni.
5 hodin na rok a sadu (celkem 85 hodin)
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (za zadání a vyhodnocení testů)
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

12
3A3 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - inovace
testových sad
IV/2009- VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
16 184,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé na základě ověření provedou inovaci testů
Práce s cílovou skupinou
Za inovaci budou finančně ohodnoceni.
5 hodin na rok a sadu (celkem 85)
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (za inovaci testů)
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

13
3B1 - Podpora škol v oblasti evaluace,
nabídka evaluačních nástrojů - zadání a
vyhodnocení testování
IV/2009- VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
15 000,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Bude proveden monitoring a evaluace výuky metodou Barvy života. Porovná se
výuka v 1.A (modulární způsob výuky) a v 1.Z-tradiční způsob výuky.
Práce s cílovou skupinou
Testování se zúčastní všichni žáci třídy 1.A a 1.Z a učitelé, kteří zde učí.
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: nákup služby - Barvy života
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

15
4A2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - školení moodle
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Období realizace klíčové
IV/2009-VI/2009
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
18 304,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Firma Mudrák proškolí učitele v užívání moodlu jako způsob podpory interaktivního
vyučování- týmové školení proběhne ve škole a bude diferencované podle
konkrétních potřeb.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé se naučí základy moodlu, následně budou zavádět do vyučování
se zaměřením na podporu interaktivní výuky mezi žáky a učitelem.
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: nákup služby - školení učitelů, občerstvení
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

16
4B1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba digitálních
učebních materiálů (včetně ověření a inovace)
IV/2009 - VI/2009

Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
37 700,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé vytvoří digitální učební materiál dle standardů, zároveň implementují do výuky
a inovují.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni finančně za tvorbu(ověření,inovaci) DŮM.
1 DU=6 hodin, celkem 33xDUM(= 198 hodin)
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy (DUM)
Číslo klíčové aktivity
Název klíčové aktivity

Období realizace klíčové
aktivity

17
4C1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - tvorba elearningových kurzů (včetně ověření a
inovace)
IV/2009 - VI/2009
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Celkové náklady na aktivitu
8 570,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Učitelé vytvoří e-kurzy v prostředí moodle.
Práce s cílovou skupinou
Učitelé budou podpořeni finančně za tvorbu(ověření,inovaci) e-kurzů
Celkem kurzů: 3x 15 hodin=45 hodin celkem
Vstupy realizačního týmu
Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: mzdy(tvorba e-kurzů)
Číslo klíčové aktivity
18
Název klíčové aktivity
4D1 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - implementace SAP
Business One
I-III/09
Období realizace klíčové
aktivity
Celkové náklady na aktivitu za
11.000,00 + 10.000
monitorované období
z toho křížové financování
[Kč]
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Popis činnosti v následném období
Bude hrazena faktura za nákup programu SAP a hrazena instalace jako služba.
Náklady k aktivitě: nákup, služba
Problémy při realizaci projektu
Personální změny ve firmě SAP Business One ovlivnily zpoždění.
-Číslo klíčové aktivity
19
Název klíčové aktivity
4D2 - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětech - školení správce a
koordinátora
Období realizace klíčové
IV/2009 - VI/2009
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
33 900,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Sch,Ba budou v Praze proškoleni firmou v programu SAP- 2 týdny. Školení je
zdarma.
Práce s cílovou skupinou
Účastníkům školeni je z projektu hrazeno cestovné.
Vstupy realizačního týmu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vazba k rozpočtu
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady k aktivitě: cestovní náhrady (ubytování, doprava, stravné)
Číslo klíčové aktivity
22
Název klíčové aktivity
5A1 - Řízení a administrace projektu
Období realizace klíčové
IV/2009 - VI/2009
aktivity
Celkové náklady na aktivitu
115 000,00 + 25 000,00 + 10 000,00
z toho křížové financování
0,00
[Kč]
Popis a cíl klíčové aktivity
Popis realizované aktivity v následném období
Týdenní porady vedení projektového týmu-řízení, monitoring, evaluace.
Nutno řešit financování projektu v součinnosti se zřizovatelem.
Zajistit další část propagace -letáky,obtisky,panel do školy.
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
Plánovaná výše žádosti o platbu
Náklady aktivity: mzdy, publicita projektu, kancelářský materiál, poštovné, telefonní
poplatky

6. Publicita projektu
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
Součást intranetu školy
www stránky projektu na www.logistickaskola.cz
Informace o projektu byly uvedeny na webových stránkách školy. V monitorovacím
období byla dále uskutečněna inzerce v MHD (2 106,30 Kč). Náklad na tuto inzerci
byl omylem zařazen do nákladů projektu.
Letáky rodičům v rámci testování Mapa Scio (identifikace a popis projektu)
Součást panelu na mezinárodním festivalu fiktivních firem v Praze (identifikace a
popis projektu)
Info ve školním časopisu Expres
Info ve školní relaci na třídních aktivech dne 14.4.09
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7. Výběrová řízení
Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená
Ano
Ne
v monitorovaném období
Popis vyhlášených VŘ
V monitorovacím období byla vyhlášena dvě výběrová řízení na veřejnou zakázku.
1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben nábytkem v hodnotě do
420 000,00 Kč včetně DPH.
Informace o vyhlášeném výběrovém řízení byl uveřejněna na webu školy dne
30.1.2009.
Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 20.2.2009, 12.00.
30.1.2009 byli písemně vyzváni k podání nabídky čtyři dodavatelé.
V průběhu lhůty pro podání nabídky byl na základě zájmu (informace z webu)
vyzván k podání nabídky ještě jeden dodavatel.
2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben multimediální technikou
v hodnotě do 706 440,00 Kč včetně DPH
Informace o vyhlášeném výběrovém řízení byl uveřejněna na webu Karlovarského
kraje a webu školy dne 30.1.2009.
Lhůta pro podávání nabídek byla stanovena na 20.2.2009, 12.00.
30.1.2009 bylo písemně vyzváno k podání nabídky pět dodavatelů. Byla využita i
databáze kraje (uchazeči o VZ).
V průběhu lhůty pro podání nabídky byl na základě zájmu (informace z webu)
vyzván k podání nabídky ještě jeden dodavatel.
Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném
Ano
Ne
období
Popis uzavřených VŘ
V monitorovacím období byla uzavřena obě vyhlášená výběrová řízení na veřejnou
zakázku.
1. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben nábytkem v hodnotě do
420 000,00 Kč včetně DPH.
V termínu byly podány 3 nabídky. Jedna nabídka byla pro neúplnost a nedodržení
podmínek zadávací dokumentace vyloučena. Zbývající dvě nabídky byly hodnoceny
podle stanovených kritérií.
Informace o výsledku výběrového řízení byla uveřejněna na webu školy a písemně
oznámena všem uchazečům. S vítězným dodavatelem byla uzavřena smlouva.
2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Vybavení učeben multimediální technikou
v hodnotě do 706 440,00 Kč včetně DPH
V termínu byly podány 4 nabídky. Dvě nabídky byly pro neúplnost a nedodržení
podmínek zadávací dokumentace vyloučeny. Zbývající dvě nabídky byly hodnoceny
podle stanovených kritérií.
Informace o výsledku výběrového řízení byla uveřejněna na webu Karlovarského
kraje a webu školy a písemně oznámena všem uchazečům. S vítězným
dodavatelem byla uzavřena smlouva.
Poznámky
Realizace obou veřejných zakázek je rozdělena do dvou etap s ohledem na chod školy.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2
Monitorovací zprávy.

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

Ano

Ne

v Kč
v EUR

0,00
0,00

Poskytování veřejné podpory dalším
Ano
Ne
subjektům
Počet čerpaných veřejných podpor
0,00
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům
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
Poznámky

10.

Ano

Ne

Ne

Částečn
ě

Nebyla
uložena

Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovacím období

Nepodstatné změny
Formální změny v monitorovaném
období
Hejpetrová provdaná - Dudáková

Věcné změny v monitorovaném období
KA č.1 (1A1) - konaly se 4 workshopy oproti
plánovaným 3
Důvod:
30.3.2009 se konal i dubnový workshop.
K předsunutí termínu došlo z organizačních
důvodů školy. Workshop v dubnu se nekonal.
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Nedošlo k nárůstu celkového počtu workshopů.
KA č. 8 (4A2) - školení učitelů v moodle
se posunulo z března na duben: po dohodě
s firmou Mudrák došlo ke změně termínu školení,
protože v týdnu 6.4.-10.4.2009 bylo uděleno
ředitelské volno žákům a vznikl optimální prostor
pro školení učitelů. Vzhledem k jeho náročnosti,
proběhlo školení učitelů v jednom dni. 2.
jednodenní školení proběhne v říjnu 2009.
KA č. 11 (4D1)- instalace SAP posunuta na říjen
bez vlivu na další průběh projektu. Bylo
dohodnuto, že je optimální, aby před instalací
produktu ve škole pracovníci školy prošli
školením u firmy SAP. Vybavení PC pro
Logcentrum je posunuto na září 2009.
Vše je upraveno v novém harmonogramu
projektu.
2A1 - 2. dodávka počítačů a nábytku je posunuta
na září z důvodu zajištění finančních prostředků.
2A4 - v harmonogramu benefitové žádosti je
chyba:
8/9 -tvorba modulárních programů, 9/10 výuka
dle těchto modulárních programů, červenecsrpen 2010 proběhne inovace modulárních
programů (viz text aktivity 2A4)

4C1 - tvorba e-learningových kurzů začala
probíhat až po proškolení učitelů v moodlu, které
proběhlo 7.4.2009. Cílový termín, tj. červen, je
dodržen. Leden-březen aktivita neprobíhala.

4D2 - školení správce a koordinátora
Do harmonogramu benefitové části to bylo
zaznamenáno leden-srpen, protože nebyl známý
termín.
Školení proběhlo v dubnu.
Vše zapracováno do nového harmonogramu.
25.2.2009 byl sepsán Dodatek č. 1 kupní
smlouvy na dodávku multimediální techniky, kde
byly řešeny změny plynoucí z posouzení
dodávky k velikosti učebny č.4, zkušenostem
školy s ICT.
Vše je doloženo nepovinnou přílohou: kopie
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 25.2.09,
včetně cenové kalkulace a specifikace, vloženo
porovnání požadavků výzvy a dodávky. Celková
cena kupní smlouvy se nemění, činí 688,044,-Kč.
Specifikace parametrů je shodná
Změny úvazků členů týmu
V souvislosti se změnou dislokace na školní rok
2008/09 se změnily úvazky jednotlivých učitelů.
Celková suma hodin uvedených v Benefitu, ve
smlouvách a na pracovních výkazech je totožná.
Nedošlo k nárustu hodin. Podrobný přehled a
vysvětlení je v přílohové tabulce Srovnávací
tabulka úvazků: benefit-smlouvy- pracovní
výkazy

1A3 - je zde změna, protože se na září
posunul termín 2. etapy výběrového řízení.
Připravují se dodatky ke smlouvě o změně
termínu s firmou Jelínek a firmou Kabel1.
4A2 - je zde změna, protože v říjnu proběhne
školení moodle. Změna termínu potvrzena
firmou Mudrák.
Změny rozpočtu v monitorovaném období
Beze změny.
Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11.

Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
Workshopy- prezenční listiny, zápisy z workshopů, vytvořené přehledové tabulky
účastí na workshopech i na zapojení do průběžné spolupráce, tabulka tvorby
modulových programů, soubor standardů, strategie gramotností, inovace učebního
plánu PED a OS, profil absolventa oboru PED a OS, distribuční matice oboru PED a
OS, metodické listy, krycí formuláře pro produkty, kontrolní listy a rozbory hodnotící
implementaci, rozpis hodinových dotací oboru PED a OS, tabulka přehled změn
úvazků členů týmu (tabulka benefit-smlouvy-výkazy: změny, zdůvodnění)
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
- tištěná i digitální podoba
vytvořených produktů
Počet osob poskytující služby - celkem(podpoření učitelé) - objednávky-faktury,
pracovní výkazy,
Počet podpořených osob - dětí/žáků - dívky - třídní kniha 1.A
Počet podpořených osob - dětí/žáků - chlapci - třídní kniha 1.A
Počet podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání - prezenční listiny
z týmových školení,objednávka-faktura
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Počet vytvoř./inov. produktů s komponentou ICT - tištěná podoba vytvořených
produktů
Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS
Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1
Monitorovací zpráv.

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 náklady projektu [Kč]
a1. Z toho křížové financování [Kč]
Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném
b.
období [Kč]
b1. Z toho křížové financování [Kč]

1

4 823 804,00
420 000,00
958 600,52
167 074,22

Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace
0,00
projektu [Kč]
c1. Z toho křížové financování [Kč]
0,00
Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých
d. výdajů [Kč]
958 600,52
(řádek b. + řádek c.)
Z toho křížové financování [Kč]
d1.
167 074,22
(řádek b1. + řádek c1.)
Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání
3 865 203,48
e. [Kč]
(řádek a. - řádek d.)
Z toho křížové financování [Kč]
e1.
252 925,78
(řádek a1. - řádek d1.)
Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]
958 562,97
f.
(řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č.
15)
Z toho křížové financování [Kč]
167 074,22
f1. (řádek b. - řádek b. tabulky č. 13 - řádek c. tabulky č.
14)
Poznámky
Rozdíl v částce oproti soupisce je způsoben chybou v sociálním a zdravotním
pojištění.
c.
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13.
a.

Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z
vlastních zdrojů [Kč]

a1. Z toho křížové financování [Kč]
b.

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

b1. Z toho křížové financování [Kč]
c.

Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z
vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]

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

14.

a.
b.
c.
c1
.
d.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Úroky z bankovního účtu

Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období
[Kč]
Výše úroků za monitorovací období [Kč]

15.

0,00

0,00
37,55

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 z bankovního účtu.

37,55
0,00
37,55
0,00
0,00
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Poznámky

16.

Odhad následující žádosti o platbu

Termín
30.6.2009
Částka [Kč]
694 082,00 + 10.000
Poznámky
(na co bude částka využita - pořádání seminářů/školení, platy, atp.)
Mzdy, školení, nákup služeb-zhotovení dokumentů.
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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 Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí
příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční
podpory;
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 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/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, nebylo potvrzeno nucené

vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci
dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
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 Rozhodnutí
o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného
smluvního vztahu;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně
provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu
s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva
o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou
transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
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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 smlouvy nebo v případě
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, 15.6.2009

……………………………….
Poznámky
*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha
Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v
Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.
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.

Přílohy

Přiloženo
Ano

č. 1
č. 2
č. 3A
č. 3B
č. 4
č. 5
č. 6

Monitorovací indikátory
Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)
Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových
výjimek (soubor v excelu)
Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis
(soubor v excelu)
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)

č. 12

Kopie výpisu účtu z 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 (pouze pokud je příloha
vyžadována poskytovatelem)
Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je
příloha vyžadována poskytovatelem)
Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při
každé změně)
Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)

č. 13

Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)

č. 14

Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY tuzemské a zahraniční)

č. 15

Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)

č. 16

Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK

č. 17

Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK

č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11

č. 18
č. 19

Ne

Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro
projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč
včetně DPH a více)
Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se
závěrečnou zprávou)
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