
Verze 1.2, platnost od 1. února 2010  1 / 10 
 

 

   
 

Monitorovací zpráva 

projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita 
verze 1.2 
platnost od 1. února 2010 
 

 
 

OBECNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI 

Registrační číslo projektu CZ.2.1.17/3.1.00/32718 

Název projektu Trojské trumfy praţským školám 

Příjemce Trojské gymnázium Sv. Čecha,s.r.o. 

Typ zprávy Řádná ano Mimořádná ne Závěrečná ne 

Datum vypracování zprávy 24.2.2011 

Monitorovací období 1.8. 2010 – 31.1. 2011 

Pořadové číslo zprávy 2 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení Radim Jendřejas 

Telefon 603366262 

Email jendrejas@trojskegymnazium.cz 

Datum zahájení realizace 
projektu 

1.2. 2010 

Datum ukončení realizace 
projektu 

31.7. 2012 

 

 
 

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

II. REALIZACE PROJEKTU 

II.1 Realizované klíčové aktivity 

Číslo 
aktivity 

1 Název aktivity Řízení a administrace projektu 

Období realizace aktivity* 1.2. 2010 – 31.7. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

Nadále pracují v této aktivitě dva realizační týmy – hlavní se zástupci příjemce dotace a obou 
partnerů projektu a širší, který je doplněn o ostatní metodiky příjemce dotace (4 vyučující Trojského 
gymnázia). Členové hlavního realizačního týmu – manaţer, hlavní metodik, metodik 1 – korektor a 
odborní garanti ze strany partnerů – se v rámci druhého monitorovacího období sešli 2x, jednou 
z toho zároveň se členy širšího týmu. Intenzivnější byla jednání členů realizačního týmu s účasti 
manaţera a metodiků, v rámci druhého monitorovacího období konzultovali své postupy při 5 
setkáních. Zcela bez problémů jiţ funguje komunikace mezi jednotlivými členy realizačního týmu, 
kteří se scházejí dle aktuální potřeby v rámci tvorby programových produktů.  Obsahem jednání byly 
především pracovní postupy při vytváření programových produktů, sestavení jejich názvů, 
sumarizace do tabulky, poţadavky na manaţera projektu a partnery, informace o moţnostech 
vzájemné výpomoci, informace partnerům a zlepšování vzájemné komunikace. Ze všech stěţejních 
jednání členů hlavního i širšího realizačního týmu jsou pořízeny prezenční listiny a zápisy. Za celé 
monitorovací období je vedeno oddělené účetnictví, které zpracovává účetní projektu. Její činnosti 
jsou financovány v rámci nepřímých nákladů z rozpočtu. Bylo pořízeno zařízení pro úspěšnou tvorbu 
programových produktů, pilotáţ č. 1 a realizaci vzdělávacích seminářů – notebooky Dell a Asus, 
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optický senzor interaktivní tabule a laminátor. Vzhledem k výši nákladů za tato zařízení nebyla 
uzavřena smlouva s dodavatelem. Ceny za všechna zařízení odpovídají cenám obvyklým.   

* Uvádí se celé předpokládané období realizace aktivity, nikoli pouze období v rámci měsíců, k nimţ se monitorovací zpráva 
vztahuje. 

 
 

Číslo 
aktivity 

2 Název aktivity Průzkum a shromaţďování informací, jejich zpracování 

Období realizace aktivity* 1.2. 2010 – 31.1. 2011 

Podrobný popis realizace aktivity 

Informace v předchozí monitorovací zprávě č. 1 i přepracovaný harmonogram sdělují, ţe se činnosti 
této klíčové aktivity prodluţují na celé monitorovací období 2. Vzhledem k nutnosti zjišťování nových 
informací pro tvorbu programových produktů dochází ke shromaţďování faktů a četným studijním 
aktivitám ze strany metodiků i odborných garantů s vyuţitím dostupné literatury i internetových 
pramenů. Přehledná tabulka vznikajících programových produktů doznává pravidelných aktuálních 
změn právě na základě získaných nových informací. I v tomto období se kromě členů realizačního 
týmu a ţáků v pracovních skupinách P1, P2 a P3 zapojili další odborníci a konzultanti. Byl to opět 
starosta MČ Praha – Troja, dále pak expert na zpracování krajinářské studie pro oblast přírodního 
parku Draháň – Troja (bude vyuţita pro tvorbu pracovního listu) a odborník pro problematiku 
restaurátorských prací při zpracovávání podkladů o Trojském zámku. Během druhého 
monitorovacího období byly zpracovány informace pro řadu dalších programových produktů. 

 

 

Číslo 
aktivity 

3 Název aktivity 
Tvorba metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a 
dalších edukačních programů, tvorba interaktivní mapy 

Období realizace aktivity* 1.3. 2010 – 30.4. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

V průběhu celého monitorovacího období probíhala velmi intenzivní činnost v této klíčové aktivitě. 
Produkty jiţ mají své názvy, jejich tvůrci získali představu o konkrétní podobě. Část z nich je jiţ 
finálně dokončena a ověřena na základě prvních pilotáţí. Zmíněná tabulka programových produktů a 
především její pravidelné aktualizace vypovídají o činnostech i dalších  krocích tvůrců – metodiků, 
odborných garantů, korektorky i grafičky a výtvarnice. Aktuální potřeby obou partnerů v projektu 
ukazují, ţe by bylo vhodné rozšířit počet didaktických balíčků – a to z deseti na jedenáct. Balíček má 
pro další udrţitelnost projektu výrazně vyšší hodnotu, z toho důvodu je pochopitelné, ţe členové 
realizačního týmu navrhli zvýšení celkového počtu. Rovněţ obsah některých jiţ vytvořených balíčků 
byl nepatrně rozšířen. Nyní je finálně zpracováno pět balíčků (Biom - Pouště a polopouště, Trojský 
zámek, Austrálie, Savana a step, Zoo + BZ a čísla), další jsou významně rozpracovány (Japonsko, 
Barvy u ţivočichů a rostlin, Zajímavé pokusy). Po dohodě členů realizačního týmu se změní náplň 
balíčku o vodě. Po několika jednáních s partnery došlo ke shodě o náplni pro didaktický balíček 
Mlýnský náhon. V návrhu je nový balíček (viz výše), zaměřuje se na problematiku Vína a révy vinné. 
Námět vznikl na základě jednání manaţera a hlavního metodika se zástupci partnera 1 – Botanické 
zahrady. BZ hl. m. Prahy disponuje v současné době moţností ukázky pěstování vína, technologie 
jeho zpracování i ukázky uţitkové hodnoty produktů révy vinné. Bylo by tudíţ na škodu věci nevyuţít 
takové moţnosti a nenabídnout ţákům středních škol seznámení se s touto problematikou 
prostřednictvím didaktického balíčku. U pracovních listů je nyní zpracováno 9 produktů, 
s dokončením ostatních se počítá v průběhu následujícího monitorovacího období. V oblasti 
vyhotovení DVD a videoprojekce byly vyhotoveny první záběry, v natáčení dalších pokračují členové 
realizačního týmu ve spolupráci se ţáky pracovní skupiny P2 (video k okruţní procházce, náměty 
k pokusům, Mlýnský náhon). Edukační program na téma Vltava je dokončen, nyní prochází 
korekturami a bude následovat grafická úprava. Zbývající dva programy prozatím nemají jasnou 
strukturu, byly vytvořeny pouze náměty (Biomy a Park Stromovka). Práce na interaktivní mapě 
pokračuje, postupně jsou implementovány hotové programové produkty a další podstatné informace 
o Trojské kotlině. Z důvodu vyjasnění některých okolností, jeţ vyplynuly při tvorbě didaktických 
balíčků, pracovních listů a edukačních programů iniciovali manaţer a hlavní metodik vícedenní 
výjezdní jednání. Uskutečnilo se závěrem monitorovacího období, kromě upřesnění postupů a 
jednotlivých fází zpracování programových produktů byla prokonzultována oblast metodiky 
s přenosem do všech vznikajících produktů. Průběh jednotlivých částí programu zachycuje podrobný 
zápis z této akce, závěry byly poskytnuty oběma partnerům v projektu. 
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Číslo 
aktivity 

4 Název aktivity 
První pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, 
didaktických pomůcek a edukačních programů 

Období realizace aktivity*  1.9.2010 – 31.5.2011 

Podrobný popis realizace aktivity 

V této klíčové aktivitě jsou průběţně ověřovány vznikající programové produkty. První pilotáţe 
prováděla skupina ţáků P1 pod vedením metodiků I. Motýlové a T. Chýlové (M1 a M4), jednalo se o 
pracovní list č.1 Inspekce v ZOO, následovaly další pilotáţe se zapojením ţáků 5. a 6. ročníku 
Trojského gymnázia v reţii ostatních metodiků i manaţera projektu. Týkaly se pracovních listů č.2 
Detektiv ve Fata Morganě, č.3 Cites, č. 10 Rybí intermezzo ve Fata Morganě a č. 17 Biokatalyzátory. 
Ověřeny byly rovněţ didaktické balíčky č. 1 Pouště a polopouště, č. 2 Trojský zámek, č. 6 ZOO, BZ a 
čísla, a částečně č. 4 Austrálie a č. 8 Savana a step. Do prvních pilotáţí se v průběhu 
monitorovacího období zapojilo celkem 30 ţáků Trojského gymnázia, k dispozici jsou stručné zprávy 
o průběhu a monitorovací listy podpořených osob. Většina pilotáţí ukázala na nutnost korekcí, 
případně doplnění produktů. Pracovní list č. 2  - Detektiv ve FM - bylo nezbytné přepracovat 
komplexně. Připravené úkoly i postupy se ukázaly pro ţáky na střední škole jako nevhodné, při jejich 
plnění docházelo k častému neporozumění, coţ mělo za následek výrazné sníţení motivace ţáků. 
Nová verze pracovního listu je jiţ dobře akceptovatelná, coţ potvrzují zkušenosti z opakované 
pilotáţe v závěru monitorovacího období.  

 

 

Číslo 
aktivity 

8 Název aktivity Vzdělávání učitelů 

Období realizace aktivity* 05,08,10/2010; 02,04,08,10/2011; 02,04/2012  

Podrobný popis realizace aktivity 

V souladu s předloţenou ţádostí je plněna klíčová aktivita č. 8 – vzdělávání učitelů. V srpnu se ve 
dnech 26.- 28.8. 2010 uskutečnil plánovaný výjezdní seminář, kterého se zúčastnilo 16 učitelů. Byl 
věnován aplikaci metod osobnostně sociální výchovy (dále jen OSV) do systému vzdělávání na 
Trojském gymnáziu a dalším tématům z této oblasti. Jejich výběr byl učiněn na základě výstupů 
z dotazníkového šetření po prvním semináři dne 15. 5. 2010. První den výjezdu byl věnován přípravě 
adaptačního kurzu pro ţáky a podzimnímu ekotripu, následovala příprava podzimní projektové 
výuky. Pozornost byla věnována rovněţ respektování pravidel ze strany ţáků a jejich začlenění do 
školního řádu. Pedagogové gymnázia zkoušeli na modelových příkladech, jakou formou je nezbytné 
pracovat se ţáky, od nichţ je vyţadováno dodrţování pravidel a školního řádu. Lektoři o.s. Jules a 
Jim, kteří se podíleli na realizaci prvního vzdělávacího semináře pro učitele, se závěrečný den 
věnovali tématu „Efektivní komunikace a řešení modelových situací“. Druhý seminář v rámci 
monitorovacího období proběhl během podzimních prázdnin – dne 27.10. 2010. Hlavním tématem 
byla nová podoba maturitní zkoušky na středních školách a její aplikace do vzdělávacího systému 
Trojského gymnázia. Vedení se ujali členové realizačního týmu v projektu Trojské trumfy praţským 
školám, kteří absolvovali jiţ řadu školení a jsou nositeli certifikátů, opravňujících k poskytování 
informací pro vyučující na školách. Zúčastnilo se celkem 17 učitelů Trojského gymnázia, seminář byl 
rozdělen do třech částí: 1) nová forma MZ, technické a logistické zabezpečení (vedla p. Venclíková); 
2) korporace společné a profilové části, příprava ţáků a metodika přípravy pracovních listů profilové 
části (vedla p. Motýlová); 3) začlenění ročníkových prací do systému MZ, konzultace, oponentura a 
obhajoba RP (vedl p. Jendřejas).  Vzdělávací semináře jsou zachyceny prostřednictvím 
strukturované osnovy (příloha MZ). Závěr kaţdého semináře je provázen dotazníkem, který vyplňují 
jeho účastníci. Dotazníky jsou vyhodnocovány hlavním metodikem projektu, z analýzy vyplývá, ţe 
dále preferovaná je  problematika vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto 
duchu budou zaměřené následující semináře. Z prostředků projektu byl hrazen výjezdní seminář 
včetně prezentace os Jules a Jim. Prezentace a příprava vzdělávacího semináře k nové formě 
maturitní zkoušky na středních školách je zahrnuta v osobních nákladech – viz pracovní výkazy za 
měsíc říjen 2010 p. Venclílové (hlavní metodik projektu), p. Motýlové (metodik 1, korektor) a p. 
Jendřejase (manaţer projektu). 
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II.2 Další informace o průběhu realizace projektu 

Nedostatky monitorovací zprávy č. 1 byly napraveny v poţadovaném termínu a tato monitorovací 
zpráva byla schválena dne 22.9. 2010 Trojské gymnázium obdrţelo poţadovanou splátku podpory ve 
výši 288.919,46 Kč dne 11.10. 2010. V minulém monitorovacím období byly navrţeny názvy a obsah 
projektových produktů. Na základě aktuálních potřeb došlo k jejich částečné úpravě a změně. Kromě 
alternativy zařazení nového DB č.11 o víně došlo k dohodě o změnách některých názvů i obsahu  
produktů (hlavně balíčků). Členové realizačního týmu se usnesli, ţe DB č.10 nebude obsahovat 
tématiku parku Stromovka, ale bude věnován problematice laboratorních cvičení. Ponese název 
„Zajímavé pokusy“ a bude obsahovat vyuţití rostlinných a ţivočišných materiálů při laboratorních 
pokusech. Součástí DB budou kromě PL, elektronických prezentací a pokynů také zpracované 
teoretické části (původně zamýšlené pro PL 17 – vyuţití rostlin při laboratorních pokusech). DB č. 6 a 
9 se doplňují v názvu (i obsahu) na „Zoo a BZ v číslech“ a „Barvy u ţivočichů a rostlin“. Dále se mění 
název pracovních listů č.17 – Biokatalyzátory (vitamíny a enzymy), č.18 – Voda má…, č.8 – Papír 
v propojení na BZ, č.10 – Rybí intermezzo ve Fata Morganě a původní PL č.4 a č.9 si vyměnili své 
číselné označení, nově je PL č.4 – Pytláctví a nedovolený sběr a PL č.9 Troja a Malá Asie. Manaţer 
navrhl z pozice tvůrce zaměnit název a tudíţ i obsah PL č.11 – nově Krajinářská studie Troja. 
Tématika parku Stromovka bude obsaţena v edukačním programu o Vltavě nebo v PL č.16 Dolní tok 
Vltavy. Významný posun nastal u záměru tvorby didaktického balíčku č. 7 k území Mlýnského náhonu 
v Zoo hl.m. Prahy, jehoţ zprovoznění bylo financováno v rámci jiného projektu - Mlýnský náhon 
v novém - s vyuţitím prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  a hl.m. Prahy. Proběhlo 
několik konzultací mezi členy realizačního týmu, byla vytvořena konkrétní představa o podobě balíčku 
a do projektových aktivit se zapojili noví odborní garanti z řad partnera Zoo Praha. Veškeré klíčové 
aktivity probíhaly v tomto období zcela v souladu s poslední verzí harmonogramu činností (příloha 
předchozí monitorovací zprávy). Rovněţ rozpočet je čerpán v souladu s jeho schválenou podobou. 

 
 

II.3 Problémy při realizaci projektu 

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění cílů projektu 

Veškeré dosavadní činnosti probíhají zcela bez problémů, nenastala ţádná okolnost, jeţ by ovlivnila 
plnění cílů projektu. 

Popis opatření na odstranění těchto problémů 

Nebylo tudíţ přijato ţádné opatření. 

 
 

III. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Dosaţené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí informačního systému Benefit7, 
podrobnosti jsou obsaţeny v příloze č. 1 monitorovací zprávy. 
 

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 

Monitorovací listy, prezenční listiny ze vzdělávacích seminářů 

Komentář k monitorovacím ukazatelům 

Za jmenované monitorovací období je počet nově vytvořených či inovovaných produktů 14, další 
produkty jsou ve stadiu rozpracování. Bylo podpořeno celkem 52 osob, 22 učitelů v rámci KA č. 8 a 30 
ţáků v rámci KA č.2, 3 a 4.  Za druhé monitorovací období jsme překročili počet podpořených učitelů, 
jedna vyučující (podpořena v minulém monitorovacím období) ukončila své působení na gymnáziu, do 
systému školení se naopak zapojili další 2 vyučující. U podpořených osob – ţáků jsme dosáhli nyní 
počtu 30, další budou podpořeni v následujícím monitorovacím období, kdy budou probíhat stejné 
klíčové aktivity. Bude tak dosaţeno stanoveného počtu, který je uveden v ţádosti. Z podpořených 
osob zatím nelze nikoho hodnotit jako úspěšně podpořeného.  
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IV. PUBLICITA 

Popis zajištění publicity a informování o projektu 

Jsou dodrţována pravidla pro publicitu projektu uvedená v projektové příručce OPPA. U vstupu do 
budovy Trojského gymnázia Svatopluka Čecha (Trojská 110/211, Praha 7) je ve vitríně zveřejněna 
informace o realizaci projektu. Tytéţ informace jsou umístěny u hlavních vstupů do areálů partnerů 
v projektu – do venkovní expozice  i skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl.m. Prahy, v prostoru 
oddělení pro veřejnost u hlavního vstupu do Zoologické zahrady hl.m. Prahy. Informují rovněţ 
internetové stránky Trojského gymnázia Svatopluka Čecha (www.trojskegymnazium.cz) ihned na 
titulní straně jsou uvedena loga a základní zmínka s odkazem na podrobnější informace, partner č. 1 
Botanická zahrada odkazuje na projekt v sekci „Vzdělávání“ v kapitole Granty – horní lišta na 
www.botanicka.cz, tytéţ informace lze nalézt vlevo pod tlačítkem * Pro školy, opět v kapitole Granty. 
Partner č. 2 Zoologická zahrada poskytuje informace na svých stránkách www.zoopraha.cz v sekci 
„Vše o ZOO“ v kapitole Projekty podporované EU. O realizaci projektu informuje časopis Troja, číslo 
134, prosinec 2010 na straně č.7.   

 

V. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  ANO / NE / ZRUŠENO 

Poznámky 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Přehled uzavřených zadávacích řízení uveďte do přílohy č. 2 monitorovací zprávy.* Ke kaţdému zadávacímu řízení 
ukončenému podpisem smlouvy s dodavatelem je nutné předloţit kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (tj. včetně 
podpisů), kopii nabídky dodavatele, s nímţ byla uzavřena smlouva, a také kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem. (Pokud jste 
kopie zápisu, smlouvy a vítězné nabídky předloţili hlavnímu městu Praze uţ před předloţením dané monitorovací zprávy není 
třeba kopie předkládat znovu). 

 

VI. VEŘEJNÁ PODPORA* 

Zakládá projekt veřejnou podporu nebo podporu de minimis?  NE  

* Tento bod je relevantní pouze pro veřejnou podporu a podporu de minimis poskytnutou nejpozději k datu 31. prosince 2009. 
Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor poskytnutých nejpozději k tomuto uveďte do přílohy č. 3 Přehled 
poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor. Podpory poskytnuté v roce 2010 a dále se na tomto místě monitorovací 
zprávy ani v příloze č. 3 neuvádějí. 

 

VII. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 

Název subjektu, který kontrolu provedl Kontrola nebyla provedena 

Datum provedení kontroly ------------------------------------------------------------- 

Závěry kontroly 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nápravná opatření splněna ANO / NE / NEBYLA ULOŢENA 

Poznámky 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 

 
 

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU* 

Formální změny ve sledovaném období 

Nedošlo k ţádným formálním změnám. 

Věcné změny ve sledovaném období 

http://www.trojskegymnazium.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.zoopraha.cz/
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V popisu II.2  Další informace o průběhu realizace projektu je uvedeno, ţe se do projektových činností 
zapojili v souvislosti s tvorbou produktu – didaktického balíčku č. 7 o Mlýnském náhonu – noví dva 
odborní garanti. Rozšířili tak od měsíce listopadu 2010 počet členů realizačního týmu, jejich označení 
jsou: odborný garant č. 5 Iva Vilhumová a odborný garant č. 6 Radka Zvonečková. Skutečnost nijak 
neovlivní charakter projektu a naopak usnadní dosaţení stanovených cílů. Nebude mít vliv ani na 
celkový objem finančních prostředků, jeţ jsou na základě stanoveného rozpočtu určeny pro odborné 
garanty v dohodách o provedené práci. Na základě dohody členů realizačního týmu dochází k rozšíření 
počtu programových produktů – didaktických balíčků na počet 11 proti původním 10. Skutečnost změny 
počtu didaktických balíčků (zvýšení o jeden) je zmíněna a zdůvodněna v popisu 3. klíčové aktivity. 

Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období 

S ohledem na nutnost bliţšího poznání části území u partnera 2 v projektu (Mlýnský náhon) je zcela 
nezbytné zapojení odborných garantů, kteří se specializují přímo na tuto oblast. Jelikoţ došlo 
z důvodu změny profesní pozice k omezení aktivit odborného garanta č. 3 Pavly Plchové, je rozšíření 
realizačního týmu o výše zmíněné dvě osoby vítané. Skutečnost se nikterak neprojeví na čerpání 
finančních prostředků v rámci osobních nákladů určených odborným garantům v 1. kapitole 
schváleného rozpočtu projektu. Na jednotlivé kapitoly schváleného rozpočtu nemají vliv ani další výše 
uvedené nepodstatné změny. 

* V případě nepodstatných změn rozpočtu přiloţte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 monitorovací zprávy; 
v případě změn v harmonogramu přiloţte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 monitorovací zprávy 
 

 

 

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

IX. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

IX.1 Aktuálně prokazované náklady 

1. 
Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v 
Kč) 

392407 

2. Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy 18 

3. 
Částka nepřímých nákladů odpovídající aktuálně prokazovaným 
přímým nákladům bez křížového financování (v Kč) 

70633,26 

4. Aktuálně prokazované náklady v rámci křížového financování (v Kč) 0 

5. 
Celkem - aktuálně prokazované náklady (včetně odpovídající částky 
nepřímých nákladů) (v Kč) 

463040,26 

* Údaje v tabulce musí být v souladu s údaji v příloze č. 4 této monitorovací zprávy. 

 

IX.2 Příjmy projektu 

6. Aktuálně prokazované příjmy (v Kč) 0 

Zdroj příjmů projektu 

 

6B. 
Pouze pro závěrečnou MZ: Příjmy projektu celkem (za celou dobu 
realizace), maximálně však ve výši výdajů, jež má na základě 
závěrečného vyúčtování hradit příjemce z vlastních zdrojů* 

-------------------- 

 

* Příjmy projektu jsou průběţně zapojovány jako jeden ze zdrojů financování projektu. V rámci závěrečné zprávy se ověřuje, zda 
a v jaké výši příjmy převýšily částku způsobilých výdajů, které má krýt příjemce z vlastních zdrojů. Příjmy niţší či rovnající se této 
částce, se v rámci závěrečné monitorovací zprávy ze zdrojů financování projektu odebírají; výdaje, které se z nich kryly v průběhu 
realizace projektu, jsou rozpočítány mezi OPPA a příjemce (pokud se na financování projektu podílí). 

 

IX.3 Náklady projektu po zohlednění příjmů 

7. 
Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu (v 
Kč)* 

463040,26 

* Uveďte rozdíl mezi částkou v řádku 5. (Celkem - aktuálně prokazované náklady) a částkou v řádku 6. (Aktuálně prokazované 
příjmy) a pro závěrečnou monitorovací zprávu přičtěte částku v řádku 6B.  

 

IX.4 Vlastní zdroje příjemce zapojené do financování projektu 
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8. Procento podílu vlastního podílu na financování projektu 0 % 

9. 
Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají 
vlastnímu podílu příjemce na financování projektu (v Kč)* 

0 

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta 
v řádku 8 (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě). 

 

IX.5 Podpora z OPPA jako zdroj financování projektu 

10. Procento podílu podpory z OPPA na financování projektu 100 % 

11. 
Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají 
podílu podpory z OPPA na financování projektu (v Kč)* 

463040,26 

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta 
v řádku 10, (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě). 

 

IX.6  Požadavek na další splátku podpory z OPPA 

12. Požadováno na základě prokázaných nákladů (v Kč)* 463040,26 

13. Požadováno nad rámec prokázaných nákladů (v Kč) 0 

Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů 

 

14. Požadováno celkem (v Kč)*** 463040,26 

* Do řádku 12 vyplňte částku z řádku 11 (Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají podílu podpory 
z OPPA na financování projektu (v Kč); toto pravidlo neplatí pouze v případě, ţe projekt formou záloh uţ získal částku, jeţ by 
v součtu s částkou z řádku 11. přesáhla celkovou podporu z OPPA dle grantové smlouvy. (Základním pravidlem je, ţe platby 
z OPPA poukazované příjemci na základě schválení monitorovací zprávy dosahují maximálně částky, kterou příjemce doloţí 
v rámci dané monitorovací zprávy jakoţto uskutečněné způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA  a 
kterou hl. m. Praha schválí. Teprve v závěru realizace projektu nastává situace, kdy splátka nenavazuje na uskutečněné 
způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA.) 

** Výjimečně při nedostatku prostředků (doloţitelného např. prostřednictvím porovnání předpokládaných nákladů v rámci  
následujícího monitorovacího období a zůstatku poskytnuté podpory) můţe příjemce poţádat o poskytnutí zálohové platby ve výši 
vyšší neţ je částka způsobilých nákladů projektu krytých podporou z OPPA, kterou v rámci příslušné zprávy dokladuje. Pokud jste 
v této situaci, uveďte poţadovanou částku a tento poţadavek zdůvodněte. 
*** Uveďte součet částek z řádků 12 a 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

Č.  Příloha Přiloženo 

1 
Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit7, soubor ve 
formátu PDF) 

ANO  

2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu XLS/XLSX) NE 

3 
Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu 
XLS/XLSX) 

NE 

4 Přehled nákladů projektu (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  

5 Soupiska účetních dokladů (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  

5A Rozpis mzdových výdajů (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  

5B Rozpis cestovních náhrad (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO 

6 Kopie účetních dokladů ANO  

7 Výpis z bankovního účtu ANO  
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8 
Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy OPPA 
(postačuje předloţit pouze jednou a dále jen v případě změn; soubor ve formátu 
PDF/JPG/JPEG/GIF aj.) 

NE  

9 
Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny 
rozpočtu; soubor ve formátu XLS/XLSX) 

NE 

10 Přepracovaný harmonogram projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX aj.) NE 

11 Souhrnná informace o realizovaném projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX) NE 

Ve sloupci „Přiloţeno“ uveďte ANO u příloh, které jsou k monitorovací zprávě přiloţeny, a NE u příloh, které nejsou 
k monitorovací zprávě přiloţeny. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 

 
Jakoţto příjemce podpory z OPPA prohlašuji, ţe: 

1. všechny informace v předloţené v monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, 
a ţe jsem si vědom/a moţných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s grantovou smlouvou; 

3. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 
OPPA; 

4. poţadavky na publicitu projektu byly dodrţeny v souladu s ustanoveními grantové smlouvy; 

5. při realizaci projektu byla dodrţena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek platná pro OPPA, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

6. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udrţitelného rozvoje, ochrany ţivotního 
prostředí a rovných příleţitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi 
ţenami a muţi; 

7. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 
z jiných národních veřejných zdrojů, neţ je uvedeno v grantové smlouvě; 

8. ţádost o platbu je zaloţena na skutečně vzniklých a průkazně doloţených nákladech v souladu 
s pravidly OPPA a ţe tyto náklady vznikly v souladu s ustanoveními grantové smlouvy; 

9. všechny transakce týkající se přímých nákladů jsou věrně zobrazeny v účetnictví, příslušné 
doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé poloţky; 

10. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, odpovídají originálům účetních 
dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera; 

11. k dnešnímu dni má příjemce vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné 
a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za 
porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu ţivotního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu 
fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a 
svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy a zároveň nemá další nevypořádané finanční 
závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudrţnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo 
dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se povaţují za vypořádané závazky, tzn. subjekt 
je povaţován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdluţný); 

12. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl 
zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání, ve  znění pozdějších předpisů, a ţe  příjemce není v úpadku či nebyl 
zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, ţe proti němu 
není veden výkon rozhodnutí  ani není v likvidaci;  

13. proti statutárnímu orgánu příjemce nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno 
trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisela 
s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, ţe) v případě, ţe se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v ţádosti 
o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši 
způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH hl. m. Praze, 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); 
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15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH prohlašuje, ţe) do způsobilých nákladů 
byly zahrnuty pouze poloţky v ceně bez DPH a dále jen poloţky v ceně s DPH, u nichţ není 
moţné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, ţe v případě, ţe v 
budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v ţádosti o platbu zahrnuta do způsobilých  
nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající 
na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níţ byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, hl. m. 
Praze, 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); 

16. si jsem vědom/a skutečnosti, ţe v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory je 
moţné, ţe podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu poţádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků. 

 

Jméno a příjmení 
statutárního zástupce / 
oprávněné osoby* 

Radim Jendřejas 

Funkce v organizaci Jednatel 

Místo a datum podpisu Praha 24.2.2011 
Podpis 
a razítko 

 

 

 

 

 

 

 
* Pokud monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být přiloţeno pověření od statutárního zástupce. (V případě, ţe 
pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doloţit pouze jednou; pokud bylo pověření pro oprávněnou 
osobu vydáno univerzálně pro celý projekt a bylo předloţeno současně s projektovou ţádostí OPPA (nebo následně), není nutné 
jej k monitorovací zprávě dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o dříve předloţeném pověření.) 

 


