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Projekt Trojského gymnázia s využitím  
prostředků HMP  „Zdravé město Praha“ pro rok 2011 

 

 
 
  

1. Pro koho je projekt určen  (cílové skupiny, počet účastníků, počet tříd)  

Projekt „Zdravý kolektiv I – Trojské gymnázium“ je určen studentům prvního 
ročníku Trojského gymnázia Sv. Čecha, který bude ve školním roce 2011/2012 tvořit 
jedna třída osmiletého studia o 15 žácích. 
Jedná se o děti ve věku 12 let, tedy o cílovou skupinu, u níţ je zapotřebí nastavit 
dobré mezilidské vztahy a současně vytvoření takového prostředí, v němţ se sníţí 
moţné důvody pro experimentování s drogami. 

2. Cíl nebo cíle projektu 

Cílem projektu je prevence sociálně-patologických jevů s přesahem působnosti 
do oblasti efektivní primární protidrogové prevence. To znamená, ţe cílem je 
vytvoření takové zdravě fungující skupiny dětí (třídy), kde dobré kamarádské vztahy 
budou snižovat riziko vzniku šikany a jiných negativních projevů kolektivu, z nichţ 
by mohly současně pramenit i důvody pro experimentování s drogami. 
 

3. Zdůvodnění potřebnosti projektu  (co se od realizace očekává, proč chcete  

realizovat právě tento program) 
Škola je místem, kde se děti srocují do skupinek, které, kdyţ fungují negativně, 
mohou být oním důvodem, proč vzít drogu či projevovat se ostrakisticky vůči 
některému (některým) členům skupiny. Velký vliv zde má samozřejmě také rodinné 
zázemí dětí, které můţe problémy ve škole umocnit. Zkušenosti dokazují, ţe pokud 
skupina ve třídě funguje dobře, mezi dětmi jsou dobré mezilidské vztahy a vytvářejí 
se mezi nimi bliţší pouta na bázi kamarádství a přátelství, skupina je pak schopna 
svého člena v případě jeho problémů podpořit a pomoci mu nalézt řešení obtíţné 
situace. Proto se jako jeden ze základních způsobů prevence jeví právě podpora 
dobrého fungování jedinců v třídním kolektivu i třídy jako celku.  
 
Naším cílem je podpořit vlivy, které dobré fungování kolektivu umoţní. Celé úsilí 
směřuje k formování vyrovnaných osobností v kolektivu se schopností 
samostatného uvažování, rozhodování a aktivního přístupu k řešení problémů. 
Na úrovni celého kolektivu se pak tyto aktivity projeví v podobě vzájemného 
respektu, zájmu o druhé a celkově pozitivního klimatu ve třídě. Přímým důsledkem 
realizovaných programů je tedy účinná primární drogová prevence a sníţení 
pravděpodobnosti vzniku šikany. 
 

4. Prostředky a metody k dosaţení zvolených cílů projektu  (vlastní popis 
projektu - typ programu a aktivity, místo realizace)  

Projekt je koncipován jako cyklus diskusních, herních a výcvikových programů, které 
jsou cílené na konkrétní sociální aspekty.  
Jedná se jednak o podzimní stmelovací kurz orientovaný zejména na týmovou 
spolupráci a vzájemné poznání se účastníků, který má pomoci „nastartovat“ 
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funkční procesy v kolektivu, a dále se jedná o navazující blokový kurz v průběhu 
školního roku, kladoucí si za cíl prodlouţit efekt podzimního kurzu a reagovat na 
moţné vzniklé problémy v kolektivu.  
Obsahem kurzů je mnoţství speciálně vybraných aktivit a cíleně sestavených 
programů směřujících k rozvoji schopností účastníků v oblastech komunikace, 
spolupráce, samostatného uvažování a řešení problémů. Toho je dosahováno 
herní formou s vyuţitím modelových situací a metod záţitkové pedagogiky. Celé úsilí 
umoţní absolventům programu na straně jedné lépe poznat vlastní osobnost a 
rozvíjet potřebné sociální dovednosti, dále pak osvojit si takové postupy a znalosti, 
které umoţní studentům účinně se bránit v kritických situacích. Kromě uvedeného 
stmelovacího významu je také jeho přímým důsledkem nastavení ţádoucích vztahů 
v kolektivu, tedy účinná prevence sociálně-patologických jevů. 
Metodika kurzů vychází ze skutečnosti, ţe nejlépe si uvědomíme vlastní vzorce 
chování, kdyţ je zaţijeme a následně máme moţnost se na ně podívat z odstupu a 
společně o nich hovořit. Na vlastní proţitek navazuje zpětná vazba v podobě 
diskuse, které propojí zkušenosti a vědomosti s teoretickým výkladem. 
Základní stavebním kamenem kurzů pro studenty budou hry, besedy a modelové 
situace. Hra nabízí bezpečné prostředí pro vlastní sebepoznání a sbírání zkušeností, 
je vhodným odrazovým můstkem při vykročení do neznáma. Modelové a problémové 
situace, zdánlivě netradiční aktivity, vyţadují nasazení kaţdého jednotlivce i týmu 
jako celku. Následný společný rozbor chování skupiny při řešení úkolů, tzv. „review“ 
a facilitovaná diskuse při hledání zlepšení a inovací prohlubují osobní záţitek a 
umoţňují vytěţit z kaţdé situace maximum zobecňujících a zároveň zcela 
konkrétních zkušeností. Účastníci tak mají příleţitost pochopit souvislosti a zcela 
jasně si uvědomit důsledky svého jednání, např. jak se cítí jedinec, který není 
přijímán ostatními. 
 
Rozpis přímé lektorské práce s cílovou skupinou – týká se adaptačních výjezdů 
a dalších pobytových akcí 

Druh činnosti** Počet hodin 
Seznamovací aktivity 7 

Rozvoj týmové spolupráce 7 

Diskusní programy 7 

Nastavení pravidel 4 

Podpora spolupráce: třídní učitel-žáci 6 

Kreativní programy 5 

Celkem 36 
**)Řádky lze přidat 

5. Rozvrţení projektu z hlediska času  (kdy je program realizován, délka 

trvání, počet dní nebo počet hodin) 

Projekt je koncipován s ohledem na dlouhodobé působení na třídní kolektiv, proto se 
realizuje formou dvou běhů na sebe navazujících kurzů.  
Projekt bude z hlediska času realizován následujícím způsobem. 
Pro studenty osmiletého studia, kteří jsou přijati ke studiu ve školním roce 2011/2012 
bude realizován: 

- třídenní kurz týmové spolupráce v září 2011v Počátkách 

- navazující jednodenní kurz v listopadu 2011 v prostorách školy 
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Pro  časové rozvržení lze nahlédnout do následující tabulky: 

 

Typ akce Místo 
konání 

Termín konání 
od - do 

Pro kolik 
osob je 
pobyt určen 

Délka 
pobytu 
(dny) 

Určeno pro 
cílovou populaci 

adaptační kurz  Počátky září 2011 16 3 12 let 

stmelovací kurz  Praha listopad 2011 16 1 12 let 

 
*) vepište přímo do formuláře pod jednotlivé body osnovy 

6. Materiální a personální zajištění projektu (u materiálního zajištění rozepište 

seznam pořizovaných věcí včetně ceny, alespoň přibliţné, u sluţeb rozepište 
konkrétně, o jakou sluţbu se jedná včetně ceny, např. lektorné, společné 
stravování nebo doprava účastníků apod., u personálního zajištění uveďte 
realizátora, počet a jména lektorů nebo pedagogických pracovníků) 

Předloţený projekt bude po materiální stránce z části zajištěn z materiálového 
vybavení školy, dále z inventáře spolupracující organizace JULES A JIM, zbylé 
náklady na vybavení a financování lektorské činnosti organizace JULES A JIM ve 
výši 1 650,- Kč by měl pokrýt poţadovaný grant. Jedná se zejména o drobný 
spotřební materiál (především kancelářské a výtvarné potřeby – fixy, papíry, kreslící 
potřeby) a další speciální didaktické pomůcky potřebné na zajištění aktivit (např. 
provazy, pytle, míčky, nástěnka, společenské hry apod.). 
 

a) Přehled materiálových nákladů, na které žádáte finanční prostředky 
z rozpočtu HMP 

Položka** počet kusů Předpokládaná cena 
kancelářský papír – balík 2 300 

výtvarné potřeby – set 2 1000 

balící papír - arch 20 350 

Celkem 24 1650 

 

b) Přehled nákladů na služby, na které žádáte finanční prostředky 
z rozpočtu HMP 

Typ služby** Předpokládaná cena 
Lektorné - adaptační kurz 15 000 

Lektorné - stmelovací (navazující) kurz 4 680 

Supervize 1 000 

Celkem 20 680 

 

c) Personální zajištění programu 

Realizátor interní  
(škola, šk.zařízení) 

Jméno pracovníka** Funkce (pedagog, šk. 

metodik, šk. psycholog) 
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Realizátor externí - název 
(PPP, NNO) 
Jules a Jim o.s. 
PPP P1,2 a 4 

Jméno pracovníka** Funkce (vedoucí 

programu, lektor) 
Mgr. Radim Zabadal Vedoucí programu 

PhDr. Václava Masáková supervizor 

  
     **)Řádky lze přidat 

  7. Finanční zajištění projektu  mimo  finanční  prostředky z rozpočtu HMP    
(MČ, škola, rodiče, sponzoři, jiné zdroje) 

Projekt bude zajištěn: 
1) rodiči studentů, kteří uhradí náklady spojené s účastí studentů na zářijovém 

běhu, tzn. hlavně dopravu, ubytování a stravu 
2) školou, která poskytne část materiálního vybavení 
3) poţadované finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy budou slouţit 

k uhrazení nákladů spojených s lektorským a organizačním zajištěním 
projektu ze strany instruktorů sdruţení JULES A JIM 

 

Donátor Finanční spoluúčast na: Předpokládané fin. prostředky 
ÚMČ   

škola   

rodiče ubytování, doprava, lektorné 41 400 

sponzoři   

jiné zdroje   

Celkem - 41 400 

8. Způsob hodnocení efektivity projektu 

Z hlediska plánovaných aktivit je důleţité sledování dlouhodobého efektu 
realizovaných programů, kterého bude docíleno několika způsoby: 

1) Zpětnou vazbou s účastníky kurzů, tzn. jak na ně programy zapůsobily, 
co si z nich odnesli, co z obsahu budou moci aplikovat v budoucnu ve 
školním prostředí apod. 

2) Zpětnou vazbou s pedagogy, kteří budou při realizaci projektu přítomni. 
3) Vyhodnocovací zprávou lektorů sdruţení JULES A JIM, která zachytí 

stav kolektivu (třídy) z hlediska interpersonálních vztahů, úskalích a 
pozitivních aspektů a doporučeních do budoucna. 

4) Reflektováním vývoje třídy a přizpůsobením plánovaných aktivit. 
Škola po skončení projektu předloţí poskytovateli grantu zprávu, která bude 
obsahovat následující vyhodnocení: 

 Celkový rozpočet projektu 

 Finanční prostředky přidělené HMP na projekt 

 Časové rozloţení akcí 

 Závěrečnou zprávu 
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    Příloha č. 2 A - Rozpočet projektu 
                                                                                            
Předkladatelem požadované finanční prostředky v roce 2011 (uveďte v Kč)    

Neinvestiční náklady Celkový rozpočet 
na rok 2011 v Kč 

Požadované od HMP  
na rok 2011 v Kč 

Požadované od: 
rodičů 

Požadované od: 
* 

Požadované od: 
* 

a)  Provozní náklady      
celkem, z toho:  

63 730 22 330 41 400   

      1. 1. materiálové náklady 
 

1 650 1 650    

 2. služby 62 080 20 680 41 400   

b) Mzdové náklady   
(OON) celkem, z toho:  

1 500 1 500    

 1. DPČ 
 

     

         2. DPP 
 

1 500 1 500    

Celkem 65 230 23 830 41 400   

 
*)  Uveďte přehled všech zdrojů, u nichž jsou požadovány finanční prostředky na realizaci projektu v r. 2011  
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Příloha č. 2 B – Program realizovaný externím realizátorem 
 
V případě, ţe je projekt realizován externími lektory, externí organizací, nebo se externí organizace na realizaci projektu podílí, 
musí tito lektoři nebo organizace vyplnit a potvrdit podpisem a razítkem přiloženou tabulku.  
Finanční náklady se projeví v příloze č. 2 A v celkových nákladech na projekt a v poţadavku. 

 
Tabulka 1 

Název ex. organizace / 
jméno externího 

lektora 

Typ 
programu 

Cílová  
skupina 

Počet 
osob 

Počet  
hodin 

Počet 
lektorů 

 

Odměna 
za 1 hod                

pro 1 lektora 
v Kč 

Finanční 
požadavek 

od HMP v Kč 

JULES A JIM adaptační kurz  12 let 16 30 3 260 15 000 

JULES A JIM stmelovací kurz  12 let 16 6 3 260 4 680 

 supervizor projektu lektoři 6 2 1 
500 

 
1 000 

        

Celkem - - 22 38 7 - 20 680 

 

 

Podpis externího realizátora:                                                                  Razítko: 
 
 
  

 

 

                                                 
1
 Vyplní realizující externí lektoři nebo ex.organizace. Pokud se na realizaci projektu podílí více externích lektorů nebo ex. organizací, musí kaţdý/á z nich 

vyplnit a potvrdit tabulku. Potvrzená tabulka je povinnou součástí ţádosti a její absence je zásadním formálním nedostatkem, který je důvodem k vyřazení 
ţádosti.  
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 Příloha č. 2 C - Tabulka pro ostatní osobní náklady 
 

Jméno Vzdělání              
a odborná 
kvalifikace 

Druh činnosti Typ dohod 
DPP/DPČ * 

Úhrnný 
počet hodin 

Odměna 
za hod 
v Kč 

Finanční 
požadavek            

od HMP v Kč 

Mgr. Zuzana 
Venclíková 

VŠ zpracovatel projektu DPP 5 200 1 000 

       

       

  
 

     

       

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

CELKEM 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 - 1 000 

 
*) DPP- dohoda o provedení práce, DPČ- dohoda o pracovní činnosti 
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Příloha č. 2 D - Tabulka pro pobytové a víkendové akce 2   
 

            Typ akce Místo 
konání 

Termín 
konání 
od – do 

Počet 
dní 

Cílová 
populace 

Pro kolik * 
osob 

je pobyt 
určen 

Počet 
pracovníků 
zabezpeč. 

akci 

Náklady ** 
na jednu 

osobu/den  
v Kč 

Finanční 
příspěvek 

na 1 žáka od 
rodičů v Kč 

Celkové** 
náklady na 
akci  v Kč 

 

Finanční 
požadavek            

od HMP v Kč 

adaptační 
kurz 

Počátky září 2011 3 12 let 16 4 1 175 2 760 56 400 15 000 

stmelovací 
kurz 

Praha 
listopad 

2011 
1 12 let 16 4 458  7 330 7 330 

           

           

           

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

CELKEM - - 4 - 16 8 - - 63 730 22 330 

 
*) Celkem žáků, studentů, pedagogů, rodičů 
**) Ubytování, strava, doprava, lektorné, supervize 
 
 

 

 

                                                 
2
 Není možné hradit školy v přírodě!          
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Příloha č. 2 E - Přehled o finančních prostředcích na projekt v předchozím období 

 

Přidělené finanční 
prostředky v Kč 

Od HMP Od MČ Od: rodičů Od: Od: CELKEM 

V roce 2006 44 000 13 587 35 000 109 503  202 090 

V roce 2007 
      

V roce 2008 
      

V roce 2009 
      

V roce 2010 
      

 
CELKEM 

 

      

 
 
*) Uveďte zdroj (např. rodiče, škola, jiné) 
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Příloha č. 4 A -  Základní informace o realizátorovi projektu * 
 
Jméno,  titul: Radim Zabadal, Mgr. 

Stručné curriculum vitae – (1 stránka za každého realizátora) 
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 

 
- absolvent Filozofické fakulty UK, obor Andragogika a Personální řízení 
- místopředseda občanského sdruţení JULES A JIM 
- instruktor na záţitkových kurzech a kurzech týmové spolupráce 

 
 
 Dosavadní zkušenosti: 
 
 1996 – 2001 GEMINI, obč.sdr., vedoucí oddílu, 1997 – 2000 instruktor na seznamovacích kurzech 

škol 
   
  2002 -         JULES A JIM předseda občanského sdruţení, instruktor na  kurzech týmové spolupráce 
 
  2002 -         FF UK, student Filozofické fakulty UK oboru Andragogika a Personální řízení 
 
  2002 - 06     Odyssey P.E.N. Teambuilding, instruktor  na  kurzech  teamové spolupráce 
 
 2002 – 03     EXPERTIS PRAHA, s.r.o. - vzdělávací agentura, asistent vzdělávacích kurzů 
 
  2003 - 04     MASS Training & Media - vzdělávací agentura, projektový manaţer, tvorba            
                      výukových materiálů  
 
  2005            OPENN s.r.o. – personálně-vzdělávací agentura, HR specialist 
 
  2005 – 06     UNIVERSITÄT LÜNEBURG, Německo, student věd o vzdělávání 
  2008 -          Outward Bound–Česká cesta, s.r.o. - vzdělávací agentura, projektový manaţer 
 
 
 
  Odborné výcviky: 
 
Srpen 2002    PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE, 14 denní kurz záţitkové pedagogiky “Archa“ 
Duben 2007    Komplexní výcvik prevence I., 3-denní kurz sdruţení Ţivot bez závislostí 
Leden 2008    Výcvik prevence sociálně-patologických jevů, 1 den 
 
 
 

Prohlášení realizátora: 

 
Svým podpisem  uděluji podle příslušných ustanovení z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů výslovný souhlas se zpracováním svých  osobních údajů hl.m. Prahou  
v souvislosti s tímto dotačním řízením.  
 
Potvrzuji, ţe zastupuji organizaci realizující předkládaný projekt 
 
 
.................................................................................. dne :  .........................  podpis / razítko 
 

 
*) Máte-li více realizátorů, předložíte CV každého z nich. Týká se externích i interních  

realizátorů. Viz metodika str. 9. 
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Příloha č. 4 B - Základní informace o odborném garantovi projektu 

Jméno,  titul: Radim Zabadal, Mgr. 

Stručné curriculum vitae 
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 

 
- absolvent Filozofické fakulty UK, obor Andragogika a Personální řízení 
- místopředseda občanského sdruţení JULES A JIM 
- instruktor na záţitkových kurzech a kurzech týmové spolupráce 

 
 
 Dosavadní zkušenosti: 
 
 1996 – 2001 GEMINI, obč.sdr., vedoucí oddílu, 1997 – 2000 instruktor na seznamovacích kurzech 

škol 
   
  2002 -         JULES A JIM předseda občanského sdruţení, instruktor na  kurzech týmové spolupráce 
 
  2002 -         FF UK, student Filozofické fakulty UK oboru Andragogika a Personální řízení 
 
  2002 - 06     Odyssey P.E.N. Teambuilding, instruktor  na  kurzech  teamové spolupráce 
 
 2002 – 03     EXPERTIS PRAHA, s.r.o. - vzdělávací agentura, asistent vzdělávacích kurzů 
 
  2003 - 04     MASS Training & Media - vzdělávací agentura, projektový manaţer, tvorba            
                      výukových materiálů  
 
  2005            OPENN s.r.o. – personálně-vzdělávací agentura, HR specialist 
 
  2005 – 06     UNIVERSITÄT LÜNEBURG, Německo, student věd o vzdělávání 
  2008 -          Outward Bound–Česká cesta, s.r.o. - vzdělávací agentura, projektový manaţer 
 
 
 
  Odborné výcviky: 
 
Srpen 2002    PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE, 14 denní kurz záţitkové pedagogiky “Archa“ 
Duben 2007    Komplexní výcvik prevence I., 3-denní kurz sdruţení Ţivot bez závislostí 
Leden 2008    Výcvik prevence sociálně-patologických jevů, 1 den 
 
 
 
 
 

Svým podpisem  uděluji podle příslušných ustanovení z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů výslovný souhlas se zpracováním svých  osobních údajů hl.m. Prahou  
v souvislosti s tímto dotačním řízením. 
 
Prohlášení odborného garanta 
 
Potvrzuji, ţe jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám za něj odbornou garanci 
 
 
.................................................................................. dne :  .........................  podpis / razítko 
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Příloha č. 4 C - Základní informace o supervizorovi projektu 
(Není povinné u ţádostí na projekt, který je realizovaný externím realizátorem majícím 
platnou certifikaci.) 

Jméno,  titul: PhDr. Václava Masáková 

Stručné curriculum vitae  
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 

 

Nar.25.11.1947, bydliště :Rooseveltova 21,160 00 Praha 6 

Odborná kvalifikace: FF UK Praha – pedagogika- psychologie 

 

        1973 ukončeno studium FF UK Praha – obor pedagogika- psychologie 

        1986 ukončeno PGS vých.poradenství – FF UK Praha 

        1987 ukončen dlouhodobý Kurz skupinových forem práce s dětmi a mládeží – 

                 Výzkumný ústav psychologie a patopsychologie dítěte Bratislava 

        1990 rigorozní řízení FF UK Praha – katedra psychologie 

        1990 – týdenní transkulturní seminář – Bratislava – Modra 

        1991 - absolvován výcvik RT / Špitz - Gjuričová/ 

        1992 – absolvován výcvik logoterapie 

        1992 – Trénink ve vyjednávání, mediaci a řešení konfliktů - Bratislava 

        2003 - akreditace supervizora v integrativní supervizi- Český institut supervize             

s garancí EAS 

 

Zaměstnání:  

                     1973 – 1976 Krajská psychologicko výchovná poradna Hradec Králové  

 psycholog 

                     1977 – 1982 – Obvodní ped.psych.poradna Praha 2 – psycholog 

                     1982 – 1992 – Pedagogicko psychologická poradna hl.m.Prahy – oddělení pro 

předškolní a mladší školní věk- psycholog, vedoucí oddělení 

                     1992 – 1995 – ČŠI – inspektor pro školská zařízení  

                     1995 – dosud – Pedagogicko psychologická poradna Praha 2 – ředitelka 

Externě: Pedagogická fakulta UK Praha – lektor specializačního studia VP 

              IPPP – lektor odborných kurzů  

 

Odborná činnost:  

1987 – dosud – lektor odborných kurzů a specializačního studia PF UK – Skupinové formy 

práce s dětmi a mládeží – psychoterapeutický výcvik – skupinový vedoucí – celkem  7 

výcvikových skupin 

1990 – výcvikový vedoucí ve výcviku SUR – celkem  5 skupin ve výcvikových komunitách 

1994 – dosud – vedení Komunitního ročního programu pro adolescenty-10 komunit                                          

1995 – dosud – Letní socioterapeutický program pro sociálně nepřizpůsobibé děti 
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Odborná činnost: 1987 – dosud – lektor odborných kurzů a specializačního studia PF UK – 

Skupinové formy práce s dětmi a mládeží – psychoterapeutický výcvik – skupinový vedoucí 

– celkem  7 výcvikových skupin 

1990 – výcvikový vedoucí ve výcviku SUR – celkem  5 skupin ve výcvikových komunitách 

1994 – dosud – vedení Komunitního ročního programu pro adolescenty-10 komunit                                          

1995 – dosud – Letní socioterapeutický program pro sociálně nepřizpůsobibé děti 

1990 – 2005 odborné semináře – PC Praha: Komunikační dovednosti, Psychorelaxační 

cvičení pro děti mladšího školního věku, Co je to psychologické?, Vyšetření, Rasismus a 

xenofobie, Práce se třídou – sociálně psychol. program pro třídy, PPF Praha: formy práce se 

skupinou dospívajících, UK Praha Ped.F.: Sociálně psychologické formy práce se třídou – 

tréninkový program pro PGS  VP a metodiků prevence  

1988 – autor výcvikového programu „Psychorelaxační cvičení pro děti a rodiče“ 

                            1989 – interní publikace PPP hl.m.Prahy – Rozvíjející cvičení pro děti  

                                        předškolního věku 

                             1991 – spoluautor projektu specializačního studia pro pedagogické 

                                        pracovníky – Skupinové formy práce v reedukačním procesu –           

PF UK Pr              

                             1995 – autorka projektu preventivního programu pro dospívající 

                             1999 – autorka projektu Sociálně psychologický tréninkový program 

                                         pro pedagogické pracovníky – 

                              2003 - Emoční inteligence - příručka pro MŠ /RAABE 2004/ 

                              2004 - Supervize - kasuistiky - /Triton 2004/ 

                              Průběžně:spolupráce s medii – ČT, ČR, Periodika: Mladá Fronta DNES                                   

                              Rodina a škola, Lidové noviny, Prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svým podpisem  uděluji podle příslušných ustanovení z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů výslovný souhlas se zpracováním svých  osobních údajů hl.m. Prahou  
v souvislosti s tímto dotačním řízením. 
 
Prohlášení supervizora 
 
Potvrzuji, ţe jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám v něm supervizi 
 
.................................................................................. dne :  .........................  podpis / razítko 
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Příloha č. 4 D – Potvrzení a vyjádření 
 
Zpracovatel projektu:  

                 Mgr. Zuzana Venclíková 
jméno                                           podpis   

Funkce:                         ředitelka školy 

Telefon/Fax:                    233 541 232/242 498 371 

e-mail:                venclikova@trojskegymnazium.cz 

Interní realizátor*:   
             …………………………..                 .………………………….. 
                                   jméno                                           podpis   

Funkce:  

Telefon/Fax:  

e-mail:  

Odborný garant projektu:                         Radim Zabadal                 .………………………….. 
                            jméno                                           podpis   

Telefon/Fax:                    775693097 

e-mail:                    radim@julesajim.cz 

Supervizor projektu:   
                  PhDr. Václava Masáková                       .………………………….. 
                                   jméno                                           podpis   

Telefon/Fax:                  267 997 050 

e-mail:                   vmasakova@ppppraha.cz 

*) Zaměstnanec školy                                                                                                                           

 
 
Prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, 
orgánům sociálního zabezpečení, vůči obcím  a územním samosprávným celkům 
 

Osoba, která prohlášení vydává: jednatel  
Jméno a příjmení:  Mgr. Radim Jendřejas 
Název organizace:  Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o. 
 
Adresa/Sídlo: Trojská 110/211, Praha 7 – Troja   171 00 
Kontakt/tel.:  233 541 232  
E-mailová adresa: jendrejas@trojskegymnazium.cz 
IČ/DIČ: 25142101 
Název projektu: „Zdravý kolektiv II A – Trojské gymnázium“ 
 
Prohlašuji, že organizace ke  dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve 

vztahu ke státnímu rozpočtu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu 

obce, ani vůči rozpočtu územního samosprávného celku. 

Podpis: 

 

Seznámení s podmínkami dotačního řízení 
 

Prohlašuji, ţe jsem byl/a seznámen s podmínkami dotačního řízení „Zdravé město Praha“     
a souhlasím s nimi. Zároveň se zavazuji v případě změn v předloţené ţádosti informovat      
o této skutečnosti poskytovatele finančních prostředků, a to nejpozději do 14 kalendářních 
dnů.  
 
Podpis 

 



 16 
 

 Závěrečné potvrzení správnosti údajů 

 

 
 
 

1. Vyjádření protidrogového koordinátora městské části 

 
 
 
 
 
Datum………………….jméno………………………………..   razítko, podpis……………………………………   
 

 2. Vyjádření obvodního metodika prevence v oblasti školství v PPP
 

 

 
 
 
 
 
Datum………………….jméno………………………………..   razítko, podpis……………………………………   
 

 
 
 

 

 

 

Statutární zástupce žadatele či osoba oprávněná jednat za žadatele potvrzuje, že žádost 
schválil a doporučil k předložení do dotačního řízení HMP na rok 2011, potvrzuje 
pravdivost a úplnost všech uváděných údajů a shodu mezi listinou a elektronickou verzí 
žádosti: 

Titul 
před 
jménem 

Mgr. 
Razítko 

Jméno Radim 

Příjmení Jendřejas 

Titul za 
jménem 

 
Podpis 

V Praze 
dne 

21. 10. 2010 


