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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.12/01.0029

Název projektu:

Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole

Číslo prioritní osy:

7.3

Celková výše finanční podpory:

3 087 465,86

Částka ESF:

2 624 345,95

Křížové financování:

0,00

Datum zahájení realizace projektu:

01.01.2011

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

D 1017/2010

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

12

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

5

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.07.2017

Sledované období do:

30.06.2018

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

30.08.2018

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

IČ příjemce:

00574384

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Sunek

Jméno:

Vlastimír

Titul před: Mgr.

Titul za:

Telefon I:

353224830

Telefon II: 739322449

Email:

podatelna@logistickaskola.cz

Fax:

353227565

Funkce:

ředitel školy

Jméno:

Vlastimír

Statutární zástupce:
Příjmení:

Sunek

Titul před: Mgr.

Titul za:

Telefon I:

353224830

Telefon II: 739322449

Email:

podatelna@logistickaskola.cz

Fax:

353227565

Funkce:

ředitel školy

Jméno:

Michal

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Schade

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

+420736757303

Telefon II:

Email:

SCHADE@LOGISTICKASKOLA.CZ

Fax:

Funkce:

4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
V hodnotícím období realizovány kurzy:
Manipulant se zbožím a materiálem 66-005-H
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H
(18 osob)
Termín realizace ve školním roce 2017/2018:
1.kurz Manipulant se zbožím a materiálem + zkouška profesní kvalifikace
Výuka 1.11.2017, 15.11.2017,
Zkouška: 6.12.2017
2.kurz Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H + zkouška profesní kvalifikace
Výuka 17.1.2018, 24.1.2018, 31.1.2018
Zkouška 21.2.2018
Počet úspěšně podpořených osob: 18 (není vykazováno jako Monitorovací indikátor).
Na základě žádosti držitelé dvou Profesních kvalifikací, které tvoří úplnou profesní kvalifikaci Operátor skladování,
připuštěni k jednotné závěrečné zkoušce.
18 účastníků, 18 žáků úspěšně vykonalo JZZ a získalo výuční list.
Probíhá infokampaň, školení učitelů odborných předmětů, využívání pořízeného vybavení (server MES + 8x
klientský PC MES včetně vybavení univerzální přepážky, server SAP + 9x klientský PC SAP, dataprojektor,
kopírka, licence CAL).
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5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
1) Vlastní zdroje:
Udržitelnost infoaktivit po ukončení projektu z vlastních zdrojů:
infokampaň
získávání uchazečů (infomateriály, dny otevřených dveří, prezentační akce, inzerce, webové stránky...)
Realizovány kurzy:
Manipulant se zbožím a materiálem 66-005-H
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H
Termín realizace ve školním roce 2017/2018:
1.kurz Manipulant se zbožím a materiálem + zkouška profesní kvalifikace
Výuka 1.11.2017, 15.11.2017,
Zkouška: 6.12.2017
2.kurz Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H + zkouška profesní kvalifikace
Výuka 17.1.2018, 24.1.2018, 31.1.2018
Zkouška 21.2.2018
Počet úspěšně podpořených osob:
18
Prohlubuje se spolupráce s firmami.

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Během sledovaného období nedošlo k žádným problémům.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
8. Podstatné/nepodstatné změny
Typ změny:

Nepodstatná

Datum účinnosti od:
Název změny:

Změna názvů kurzů

Popis změny:
Došlo ke změnám v názvech kurzů na základě změn v názvech standardů NSK. Kurz 66-005-H se změnil na
"Manipulant se zbožím a materiálem" s platností od 11.4.2017. Kurz 66-006-H změnil název na "Pracovník
evidence zásob zboží a materiálu" s platností od 11.4.2017. Obsahově se nově pojmenované kurzy od
předchozích zrušených kurzů neliší. Předchozí názvy kurzů ukončily platnost k 10.6.2017.

9. Přílohy
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10. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Mgr. Vlastimír Sunek

Funkce v organizaci:

ředitel školy

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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