
Verze 1.3, platnost od 1. března 2011  1 / 11 
 

 

   
 

Monitorovací zpráva 

projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita 
verze 1.3 
platnost od 1. března 2011 
 

 
 

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 pražským školám 

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

Typ zprávy Řádná ano Mimořádná ne Závěrečná ne 

Datum vypracování zprávy 30.8.2011 

Monitorovací období 1.2.-31.7. 2011 

Pořadové číslo zprávy 3 

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 
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II. REALIZACE PROJEKTU 

II.1 Realizované klíčové aktivity 

Číslo 
aktivity 

1 Název aktivity Řízení a administrace projektu 

Období realizace aktivity* 1.2. – 31.7. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

V této aktivitě se v částečně obměněné podobě setkávají členové realizačního týmu, užší RT se 
sešel na počátku období v únoru a v jeho závěru (původně plánované setkání v dubnu bylo z důvodu 
personální reorganizace u partnera 2 Zoo Praha přesunuto na pozdější termín, uskutečnilo se v 
červenci. I přesto byla splněna četnost setkání - 2x v průběhu monitorovacího období. Podstatně 
častější jsou jednání širšího realizačního týmu, které navštěvovala i výtvarnice projektu. Tento tým se 
sešel celkem 4x, jedno setkání bylo nejintenzivnější v rámci dvoudenního pracovního výjezdu. Na 
základě vzniklých skutečností došlo k přerozdělení kompetencí v rámci členů RT. Role Grafika 
projektu se ujala T. Chýlová, pracující v RT jako metodik 4. Za tímto účelem byl pořízen software In 
Design CS5, jehož obecné užívání bylo slečně Chýlové již známé, následně se na základě 
konzultace s paní Göndörovou seznámila se SW detailně. Paní Göndörová působí od května 2011 
v RT pouze jako výtvarník. Tuto změnu řešil na základě doporučení hl. metodika a ostatních 
metodiků manažer projektu při jednání s výtvarnicí. Zmíněné personální změny u partnera 2 
způsobily nutnost obměny širšího realizačního týmu, po ukončení pracovních i projektových aktivit 
paní Plchové a Peterové (odborní garanti 3 a 4) se do činností zapojil nový odborný garant pan 
František Tymr. Vedení oddělení programu a obsahu (dříve výchovně vzdělávací oddělení) bylo 
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svěřeno panu Martinu Smrčkovi, který se představil členům RT při jeho červencovém jednání. Po 
dohodě s vedením Zoo Praha zatím nebude zasahovat do projektových aktivit, vše je v kompetenci 
odb. garanta 7 pana Tymra. Finanční operace zaznamenává pravidelně účetní projektu, vede 
oddělené účetnictví s rozlišováním přímých a nepřímých nákladů. Jednotlivé položky v rozpočtu 
nebyly překročeny ani upraveny. Bylo pořízeno zařízení pro filmovou dokumentaci – kamera 
Panasonic. V rámci administrativy bylo zajištěno pozvání pro účastníky Motivačního semináře (blíže 
v popisu klíčové aktivity č. 5. Manažer projektu provádí důkladnou kontrolu odevzdaných pracovních 
výkazů členů RT, které po zpracování předává účetní projektu, ta vypočítá výši odměny, jež je 
jednotlivým členům RT následně převedena ve prospěch jejich účtů. Poté vše zaúčtuje.  

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Z jednotlivých jednání členů realizačního týmu jsou pořízeny prezenční listiny a bodové zápisy, ty 
jsou průběžně zakládány, přehled je uveden ve sběrném archu. Po ukončení projektu budou 
archivovány.  

Jsou evidovány pracovní výkazy a další účetní dokumenty, jsou součástí odděleného účetnictví. U 
slečny Chýlové – metodik 4 a od května 2011 také grafik projektu – došlo ke zvýraznění jednotlivých 
činností v pracovních výkazech (vyplývají z popisu vykonaných aktivit, u grafických prací je v kolonce 
počtu odpracovaných hodin u čísla uvedeno písmeno G – pro jasný přehled činností). Tato 
skutečnost je nyní uvedena i v nové dohodě o pracovní činnosti s platností od 1.5. 2011. 

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

 

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 

Činnost probíhala po dobu celého monitorovacího období, tedy včetně měsíců květen a červen. 
Skutečnost je zaznamenána v přepracovaném harmonogramu. Již hotové produkty jsou pravidelně 
pilotovány žáky Trojského gymnázia (Pilotáž 1, následující klíčová aktivita). Mnohé produkty jsou po 
pilotáži upravovány na základě dosažených zkušeností. S ohledem na značný rozsah všech 
produktů a náročnost při jejich tvorbě dochází místy k časovým prodlevám. Při novém rozdělení 
kompetencí je postup při zpracování následující: Po odborném posouzení (provádí odb. garanti) a 
korektuře korektorkou I. Motýlovou (metodik 1) jsou produkty předány T. Chýlové (metodik 4, grafik). 
Ta je upraví v programu InDesign a po společné domluvě s metodiky objedná tvorbu obrázků u 
výtvarnice (případně si je objedná metodik sám). Hotové obrázky posílá výtvarnice zpět M4, která je 
vkládá do souborů (dříve je vkládala výtvarnice). Všechny obrázky (i dříve zpracované) pošle 
výtvarnice v křivkách, aby se vyřešil problém s vazbami (obrázky natažené výtvarnicí se na jiném 
počítači zobrazují jen v nízké kvalitě). Při každém setkání členů RT i v období mezi setkáními 
provádí manažer projektu na základě informace a podkladů metodiků průběžnou aktualizaci 
v tabulce s programovými produkty. Na konci monitorovacího období bylo finálně zpracováno 7 
didaktických balíčků, 2 jsou vytvořeny a předány k odbornému posouzení, případně grafickému 
zpracování a 5 je nově přepracováváno. Konečný počet didaktických balíčků byl stanoven po dohodě 
členů RT na 14 (navýšení oproti projektové žádosti o 4). Z této kategorie byl vyřazen DB 7 Mlýnský 
náhon. Změna vyplývá z nové koncepce vedení Zoo Praha. Výsledný programový produkt nebude 
v podobě didaktického balíčku, nýbrž pouze námětu pro možné činnosti v daném prostoru, námětový 
list je vytvořen. Toto je v rámci nové strategie partnera 2 v projektu pro pozdější využití produktu 
dostačující. Samostatných pracovních listů vznikne v projektu 16 (tedy o 4 méně na úkor 
hodnotnějších didaktických balíčků), nyní je jich zpracováno 10, zbývajících 6 je ve fázi dokončování. 
Vyhotovení DVD a videoprojekce je nyní ve stadiu rozpracovanosti, byla pořízena řada záběrů u 
partnera Zoo Praha, pozastaveny byly aktivity v Ústřední čistírně odpadních vod z důvodu nízkého 
věku žáků, kteří by se podíleli na vytvoření filmu. V následujícím monitorovacím období budou 
nahrazeni staršími spolužáky. Díky zasvěcení jednoho ze žáků gymnázia do natáčení videosekvencí 
dojde k dokončení činností v rámci první poloviny následujícího monitorovacího období, produkty 
budou k dispozici v závěru této aktivity, nejpozději v dubnu 2012. V rámci edukačních programů jsou 
vytvořeny 2 produkty, v příštím monitorovacím období bude přidán i třetí. Nabízí se rozšířený 
zeměpisný projekt zaměřený na biomy a celoškolní projekt Kudy tekla Vltava? Rozpracován je 
ročníkový projekt Baroko. Při tvorbě interaktivní mapy nastala úskalí. Mapa je ve stavu přípravy 
šablon a stylů pro dílčí stránky. Vše probíhá pomaleji, než autor očekával, spolupracující žáci 
přerušili své aktivity z důvodu časové náročnosti a většího množství studijních povinností. Potřebný 
program MS Expression web 3 je distribuován pouze v anglické verzi. Anglické menu není  problém - 
obdoba jiných programů. Nejsou však k dispozici žádné návody ani uživatelská příručka v češtině. 
Program má velice dobré recenze, co se týče rozličných nástrojů a jejich použití, ale vše se znatelně 
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liší od dříve používaných programů (MS Front Page). Orientace v použití nástrojů programu je 
prozatím velice zdlouhavá záležitost. Přes vzniklé problémy není dokončení programového produktu 
ohroženo, časový harmonogram nebude narušen. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Výstupem jsou dosavadní vytvořené programové produkty, jež byly ověřeny pilotáží 1 žáky 
Trojského gymnázia. Jedná se o 7 didaktických balíčků (Pouště a polopouště – DB1, Trojský zámek 
– DB2, Savany a stepi – DB8, Barvy u živočichů – DB9, Zajímavé pokusy – DB10, Biomy světa – 
DB12, Biokatalyzátory – DB14. Jednotliví metodici mají rozpracovány další produkty, které budou 
ještě v průběhu září dodatečně pilotovány. Jde o 4 didaktické balíčky (Čištění vody – DB3, Austrálie 
– DB 4, Japonsko – DB 5 a Zahrady a čísla – DB 6). Zbývající 3 budou dopracovány v průběhu 
následujícího monitorovacího období (Víno a réva vinná – DB11, Papír a jeho výroba – DB 13, 
Škroby – DB 15). V oblasti produktů - pracovních listů je zpracováno 10 z celkového počtu 16 
(Inspekce v ZOO – PL1, Průvodcem ve Fata Morganě – PL2, CITES – PL3, Adoptivní list – PL5, 
Rozmnožování rostlin – PL6, Tropický deštný les v BZ – PL7, Rybí intermezzo – PL8, Oceány – PL9, 
Voda má… - PL12, Interaktivní periodická soustava prvků – PL16). Zbývajících 6 je dokončováno. 
Edukační programy jsou nyní zpracovány ve formě námětové činnosti a doporučení včetně metodiky 
pro učitele celkově 2 – Biomy pro předmět zeměpis (jednooborový projekt) – EP1 a Kudy tekla Vltava 
(celoškolní projekt) – EP3. Edukační ročníkový program Baroko je rovněž dokončován. 

 
 

Číslo 
aktivity 

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

Období realizace aktivity* 1.9.2010 – 30.9. 2011 

Podrobný popis realizace aktivity 

Obdobně jako v předchozím období se na pilotním ověřování vzniklých programových produktů 
podíleli žáci Trojského gymnázia. Zapojili se již všichni metodici, pilotáž proběhla u 5 didaktických 
balíčků 7 pracovních listů a 1 edukačního programu. S ohledem na obsáhlost některých didaktických 
balíčků (Pouště a polopouště, Trojský zámek, Savany a stepi, Biokatalyzátory) bylo nezbytné 
realizovat více vstupů k partnerovi, resp. více opakovaných pilotáží. Po dohodě členů realizačního 
týmu se koordinace této aktivity ujal hlavní metodik, který rovněž shromažďuje záznamy z těchto 
pilotáží. Pilotáže probíhaly v terénu (Trojský zámek, Zoo Praha, BZ Praha) nebo ve škole (Trojské 
gymnázium). 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Ze všech proběhlých pilotáží jsou pořizovány záznamy, které obsahují datum a místo, název 
pilotovaného produktu, seznam žáků – podpořených osob, stručnou zprávu o průběhu, případné 
obtíže a závěr ve formě doporučení případně návrhu pro úpravu programového produktu. Pilotovány 
byly v tomto období didaktické balíčky 1, 2, 8, 9 a 14 a pracovní listy 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8. Již vytvořené 
DB 10 i 12 a PL 9, 12, 16 budou pilotovány v nejbližším období bezprostředně po zahájení školního 
roku a prodlouží tak pilotáž č. 1 do 30.9. 2011. Skutečnost je předmětem přepracovaného 
harmonogramu projektu. Edukační program 3 byl pilotován na škole již ve dřívějším období. Účast 
v pilotážích je doložena nejen seznamem žáků v záznamech o pilotáži, nýbrž i monitorovacími listy 
podpořených osob. 

 
 

Číslo 
aktivity 

5 Název aktivity 
Seminář k prvnímu pilotnímu ověřování (Motivační 
seminář) 

Období realizace aktivity* 4. 5. 2011 

Podrobný popis realizace aktivity 

Začátkem měsíce května v rámci tohoto monitorovacího období proběhl seminář pro učitele škol, 
které by se měly v průběhu následujících dvou monitorovacích období účastnit druhého pilotního 
ověřování vzniklých programových produktů. Hlavním organizátorem byl příjemce dotace Trojské 
gymnázium Svatopluka Čecha, významnou podporu však získal od obou partnerů v projektu. Již 
v rámci výjezdního pracovního jednání členů realizačního týmu koncem ledna 2011 byl stanoven 
název – motivační seminář – a návrh programu. Ten pak byl blíže specifikován při jednání užšího 
realizačního týmu dne 14.2. 2011. Semináře se zúčastnilo celkem 12 učitelů různých pražských 
středních škol (gymnázia, střední odborné školy, SOU). Byl rozdělen na 2 části – praktickou 
s ukázkami aktivit ve Fata Morganě (PL 2 – Průvodcem ve FM) a Zoo Praha (DB 1 Pouště a 
polopouště) a následně teoretickou v Trojském gymnáziu  - zde vystoupili jednotliví členové RT a 
seznámili účastníky podrobněji s obsahem, průběhem a dosavadními výsledky v projektu. Účastníci 



Verze 1.3, platnost od 1. března 2011  4 / 11 
 

 

měli možnost vidět již hotové produkty a klást dotazy nejen na metodiky, nýbrž i odborné garanty, 
kteří byli rovněž přítomni. Obdrželi řadu doprovodných materiálů pro snadnější orientaci 
v projektových aktivitách. V závěru semináře byla diskutována problematika druhé pilotáže, zejména 
participace dalších spolupracujících škol. Obdobně jako první pilotáž bude za tuto oblast zodpovídat 
hlavní metodik projektu. Byl nastíněn model pilotáže, od vyučujících spolupracujících škol, kteří 
budou doprovázet žáky svých škol při pilotážích, se očekává zodpovědný přístup se zpracováním 
potřebného výstupu a závěrů. Z tohoto důvodu bylo navrženo finanční ocenění vedoucích učitelů 
jednotlivých skupin v předpokládaném rozsahu 3-4 hodiny. Dosavadní nižší čerpání finančních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu v kapitole 1 – osobní náklady, zejména v podkapitole 1.3.4 
Externí odborní pracovníci – umožňují poskytnutí takového motivačního ocenění zástupcům 
spolupracujících škol za plnohodnotnou realizaci pilotáže. Na začátku školního roku 2011/12 předloží 
hlavní metodik zúčastněným spolupracujícím školám aktuální přehled připravených programových 
produktů pro pilotáž, ti si vyberou nejlépe vyhovující pro vzdělávací potřeby svých žáků. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Všichni účastníci vyplnili monitorovací list podpořené osoby a prezenční listinu, ty jsou založeny 
v materiálech k motivačnímu semináři a po ukončení projektu budou řádně archivovány. Nedílnou 
součástí je rovněž program a časový harmonogram semináře. V průběhu semináře byly pořízeny 
dokumentační fotografie a videosekvence ze všech částí semináře. Jsou zaznamenány postřehy 
účastníků a předběžná přihlášení ke druhému pilotnímu ověřování produktů.  

 
 

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 

Také ve 3. monitorovacím období byla v souladu s předloženou žádostí plněna klíčová aktivita č. 8 – 
vzdělávání učitelů. V tomto období měly proběhnout dva jednodenní semináře. Vzhledem k plánované 
přestavbě části školy, která proběhne v závěru října, jsme seminář z října 2011 přesunuli na duben, 
tedy dubnový seminář byl dvoudenní. 

Únorový seminář byl věnován tématu práce se žáky se specifickými poruchami učení. Seminář vedla 
zkušená lektorka PhDr. Hana Žáčková, která mnoho let pracovala jako speciální pedagog na základní 
škole. Začátek semináře byl věnován teorii, lektorka shrnula klasifikaci specifických poruch učení a 
chování, v další části se věnovala spíše praktickým ukázkám a konkrétním postupům práce s těmito 
žáky. Semináře se zúčastnilo 12 učitelů, přítomnými učiteli byl velmi kladně hodnocen.  
Dubnový dvoudenní seminář jsme zaměřili na Zásady kritického myšlení. Tuto tématiku jsme vybrali 
z toho důvodu, že většina učebních materiálů vznikajících v rámci našeho projektu je tvořena právě 
podle zásad kritického myšlení a bylo potřebné seznámit s těmito zásadami i ostatní učitele. Lektorkou 
byla vyhlášena propagátorka kritického myšlení paní Nina Rutová. Úvodní část prvního dne byla 
věnována motivační diskuzi nad aktuálními problémy českého školství. Z diskuze vzešlo několik 
podnětů pro další práci. Další blok byl zahájen zhlédnutím jednoho dílu televizního cyklu „Škola snů“ a 
následnému rozboru dané problematiky. Odpolední program byl věnován metodám kritického myšlení 
v teorii a praxi. Druhý den jsme se zabývali rozdělením učebních stylů. Opět byl do dopoledního 
programu zařazen jeden díl zmiňovaného televizního cyklu. Odpolední program byl věnován 
praktickým návodům, jak zjišťovat jednotlivé učební styly a praktickým nácvikům vhodných aktivit pro 
tyto učební styly.  Semináře se zúčastnilo 16 učitelů.    

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

V rámci vzdělávání učitelů jsou pořizovány prezenční listiny, program semináře s uvedením téma, 
vedoucího lektora, data a programu s časovým sledem jednotlivých částí. Každý účastník vyplnil 
rovněž monitorovací list podpořené osoby. Stejně jako v minulém monitorovacím období byly i nyní 
vzdělávací semináře vyhodnoceny prostřednictvím hodnotících dotazníků, které zpracovali účastníci 
vzdělávacích aktivit bezprostředně po ukončení semináře. Záznamy z jednotlivých odpovědí i 
vypracování celkového zhodnocení jsou vedeny písemně a průběžně zakládány k pozdější archivaci. 
Konkrétní náplň vzdělávacích seminářů přikládáme v příloze této monitorovací zprávy. 
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II.2 Další informace o průběhu realizace projektu 

Mimořádné odměny členům RT za 1. rok práce v projektu – v termínu vyplácení odměn za měsíc 
leden 2011, tedy k datu 10.2. 2011 byly uděleny členům realizačního týmu – manažeru, hlavnímu 
metodiku a 5 metodikům – mimořádné odměny za plnění všech cílů projektu. Byl zpracován průměrný 
počet hodin za 1 měsíc a dle tohoto čísla vyplacena odměna v souladu se stanovenými částkami za 1 
hodinu práce.  
Opožděné vyplacení odměny za měsíc duben – u paní Göndörové (výtvarník a do května 2011 také 
grafik) došlo k opožděnému vyplacení odměny za měsíc duben 2011, a sice převodem na její účet 
dne 30.5. 2011. Důvodem opoždění byl omyl manažera při zpracování podkladů pro účetní. Při 
souhrnné kontrole účetních dokladů byla chyba zjištěna a ještě v měsíci květnu napravena. Paní 
Göndörová přijala omluvu manažera.   

Plánovaná kontrola – dne 30.6. 2011 byl manažeru oznámen termín plánované veřejnosprávní 
kontroly procedurální, obsahové a finanční části projektu ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
fondů EU, číslo pověření ke kontrole 90/32718/3/2011. Kontrola byla zahájena dne 25.8. 2011, o jejím 
výsledku bude informovat příští monitorovací zpráva. Stručný závěr – nebyla shledána žádná 
porušení zákonů a pravidel v souladu s příručkou pro realizaci projektů v OPPA. 

V průběhu příštího monitorovacího období dochází ke změně názvu příjemce dotace, a sice na 
základě rozhodnutí valné hromady společnosti (proběhla dne 6.6. 2011). S účinností od 1.9. 2011 
bude příjemce dotace realizovat veškeré své činnosti pod novým názvem Trojské gymnázium s.r.o. 
(namísto dosavadního Trojského gymnázia Sv. Čecha, s.r.o.). Identifikační číslo zůstává nezměněno, 
stejně jako statutární zástupce – jednatel společnosti. Daná skutečnost bude doložena výpisem 
z obchodního rejstříku poté, co usnesení Městského soudu v Praze nabude účinnosti. 

 
 

II.3 Problémy při realizaci projektu 

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

Veškeré dosavadní činnosti probíhají bez podstatných problémů, nenastala žádná okolnost, jež by 
ovlivnila plnění cílů projektu. V oblasti tvorby programových produktů došlo k malé úpravě 
v konečném počtu produktů – namísto plánovaných 10 didaktických balíčků jich nakonec vznikne 14 
(tedy o 4 více oproti schválené projektové žádosti, počet samostatných pracovních listů bude naopak 
o 4 snížen na konečné číslo 16. 

Popis opatření na odstranění těchto problémů 

Popsané drobné problémy nevyžadují přijetí žádného opatření. 

 
 
 

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

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 

Monitorovací listy podpořených osob, seznamy žáků v záznamech o pilotáži, prezenční listiny ze 
vzdělávacích seminářů, prezenční listina motivačního semináře. 

Metodika výpočtu dosažených hodnot jednotlivých monitorovacích ukazatelů 

Za jmenované monitorovací období je počet nově vytvořených či inovovaných produktů 19, další 
produkty jsou ve stadiu rozpracování. Bylo podpořeno celkem 74 osob, 12 učitelů v rámci KA č.5, 22 
učitelů v rámci KA č. 8 a 40 žáků v rámci KA č.2, 3 a 4.  Za třetí monitorovací období se počet 
podpořených učitelů v KA č.8  (vzdělávání) nemění, přibývají však účastníci motivačního semináře 
v počtu 12 – učitelé středních škol hl. m. Prahy, KA č.5. U podpořených osob – žáků jsme dosáhli nyní 
počtu 40, další budou podpořeni v následujícím monitorovacím období, kdy budou ještě probíhat  
klíčové aktivity č.3 a 4. Bude tak dosaženo stanoveného počtu, který je uveden v žádosti. 
Z podpořených osob zatím nelze nikoho hodnotit jako úspěšně podpořeného. 
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IV. PUBLICITA 

Popis zajištění publicity a informování o projektu 

Jsou dodržována pravidla pro publicitu projektu uvedená v projektové příručce OPPA. U vstupu do 
budovy Trojského gymnázia (Trojská 110/211, Praha 7) je ve vitríně zveřejněna informace o realizaci 
projektu. Podrobné informace jsou uveřejněny také před vstupem do sekretariátu gymnázia v 1. 
poschodí budovy. Tytéž 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 rovněž internetové stránky 
Trojského gymnázia v nové podobě (www.trojskegymnazium.cz) v kapitole projekty. Na titulní straně 
na spodní liště jsou uvedena předepsaná loga. Partner č. 1 Botanická zahrada odkazuje na projekt 
v sekci „Vzdělávání“ v kapitole Granty – horní lišta na www.botanicka.cz, tytéž 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 140, červen 2011 na straně č.10.  Pro účely 
další publicity byl zpracován informační leták, čtyři stránky formátu A5, se základními informacemi o 
projektu, příjemci dotace a obou partnerech. Tento leták byl distribuován účastníkům IX. 
mezinárodního kongresu soukromých škol dne 28. 4. 2011 a účastníkům Výroční konference 
Asociace ředitelů gymnázií ve Znojmě závěrem března t.r. V současné době je k dispozici u vstupů do 
obou zahrad včetně expozice Fata Morgana. 

 
 

V. ZMĚNY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH V RÁMCI MONITOROVACÍHO OBDOBÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 

Byl uzavřen 
dodatek ke 
smlouvě 
s dodavatelem 

----------------------------------------  NE  NE 

  NE    NE 

Poznámky 

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

* Přehled uzavřených zadávacích řízení uveďte do přílohy č. 2 monitorovací zprávy. Ke každému zadávacímu řízení ukončenému 
podpisem smlouvy s dodavatelem je nutné předložit kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (tj. včetně podpisů), kopii 
nabídky dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a také kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem. Pokud došlo k podpisu 
dodatku ke smlouvě s dodavatelem, je nutné předložit kopii tohoto dodatku. (Pokud jste kopie těchto dokumentů předložili 
hlavnímu městu Praze už před předložením dané monitorovací zprávy, není třeba kopie předkládat znovu). 

 

 

VI. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 

Název subjektu, který kontrolu provedl ---------------------------------------------------------- 

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

Závěry kontroly 

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

Nápravná opatření splněna ANO / NE / NEBYLA ULOŽENA 

Poznámky 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU* 

Formální změny ve sledovaném období 

Nedošlo k žádným formálním změnám 

http://www.trojskegymnazium.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.zoopraha.cz/
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Věcné změny ve sledovaném období 

V popisu klíčové aktivity 1 je uvedeno, že od měsíce května dochází k úpravě v náplni práce u slečny 
Chýlové a sice ve formě rozšíření o práce grafické k původní činnosti metodika č.4. Recipročně 
k tomuto rozhodnutí bude paní Göndörová vykonávat pouze výtvarné práce. Pro slečnu Chýlovou byl 
z prostředků určených rozpočtem projektu zakoupen grafický program In Design CS5. Další informace 
je uvedena v popisu klíčové aktivity 3 Tvorba metodik, pracovních listů, didaktických balíčků… 
V průběhu monitorovacího období ukončili své aktivity odborní garanti paní Plchová a paní Peterová, 
důvodem je ukončení pracovního poměru u partnera 2 Zoo Praha. Nahradil je nový odborný garant 
pan František Tymr, s nímž byla uzavřena dohoda o provedené práci v květnu 2011. S ohledem na 
možnosti partnera č. 2 v projektu se namísto didaktického balíčku č.7 vytvořil  pouze návod, námět 
k případným aktivitám v místě Mlýnského náhonu. Na základě dohody členů realizačního týmu 
dochází k úpravě počtu programových produktů – didaktických balíčků na počet 14 proti původním 10. 
Skutečnost změny počtu didaktických balíčků (zvýšení o čtyři) je zmíněna a zdůvodněna v popisu 3. 
klíčové aktivity, stejně jako úprava v počtu vyhotovených samostatných pracovních listů na konečný 
počet 16. Harmonogram období realizace klíčových aktivit byl přepracován u dvou KA – č.3 Tvorba 
metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a dalších edukačních programů, tvorba interaktivní 
mapy (doplnění o měsíce květen a červen 2011) a č.4 První pilotní ověření vzniklých produktů 
(prodloužení do 30.9. 2011). 

Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období 

Změny v rozpočtu se týkají kapitoly 1 Osobní náklady – podkapitola 1.3.3  Výtvarník, grafik byla 
rozčleněna na 2 samostatné podkapitoly 1.3.3.1 výtvarník a 1.3.3.2 grafik. Důvodem je rozšíření 
pracovních činností u metodika 4 slečny Chýlové o grafické práce. V kapitole 3 Zařízení a vybavení 
došlo ke snížení částky u podkapitoly 3.2.1 kancelářský balík na úkor vytvoření částky ve stejné výši 
v nové podkapitole 3.2.4. grafický program InDesign CS5. Byl pořízen z téhož důvodu, který je 
uveden výše. K dalším změnám v rozpočtu nedošlo. 

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

 

 

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

VIII. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

VIII.1 Aktuálně prokazované náklady 

1. Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 445849,99 

2. Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy 18 

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

80353 

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

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

526202,99 

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

 

VIII.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 průběžně 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 nižší 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). 
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VIII.3 Náklady projektu po zohlednění příjmů 

7. Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu (v Kč)* 526202,99 

* 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.  

 

VIII.4 Vlastní zdroje příjemce zapojené do financování projektu 

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). 

 

VIII.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)* 

526202,99 

* 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). 

 

VIII.6  Požadavek na další splátku podpory z OPPA 

12. Požadováno na základě prokázaných nákladů (v Kč)* 526202,99 

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

Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů 

 

14. Požadováno celkem (v Kč)*** 526202,99 

* 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, že projekt formou záloh už získal částku, jež by 
v součtu s částkou z řádku 11. přesáhla celkovou podporu z OPPA dle grantové smlouvy. (Základním pravidlem je, že platby 
z OPPA poukazované příjemci na základě schválení monitorovací zprávy dosahují maximálně částky, kterou příjemce doloží 
v rámci dané monitorovací zprávy jakožto 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 (doložitelného např. prostřednictvím porovnání předpokládaných nákladů v rámci  
následujícího monitorovacího období a zůstatku poskytnuté podpory) může příjemce požádat o poskytnutí zálohové platby ve výši 
vyšší než je částka způsobilých nákladů projektu krytých podporou z OPPA, kterou v rámci příslušné zprávy dokladuje. Pokud jste 
v této situaci, uveďte požadovanou částku a tento požadavek zdůvodněte. 
*** Uveďte součet částek z řádků 12 a 13. 
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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 - 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) NE 

6 Kopie účetních dokladů ANO  

7 Výpis z bankovního účtu ANO  

8 
Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy OPPA 
(postačuje předložit 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) 

ANO  

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

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

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

 
Jakožto příjemce podpory z OPPA prohlašuji, že: 

1. všechny informace v předložené v monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, 
a že jsem si vědom/a možných 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. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy; 

5. při realizaci projektu byla dodržena 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 udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi 
ženami a muži; 

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

8. žádost o platbu je založena na skutečně vzniklých a průkazně doložených nákladech v souladu 
s pravidly OPPA a že 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 položky; 

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 životního 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 soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo 
dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt 
je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný); 

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 že  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, že 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, jehož 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, že) v případě, že se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v žádosti 
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); 

15. si jsem vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory je 
možné, že podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků. 
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Jméno a příjmení 
statutárního zástupce / 
oprávněné osoby* 

Radim Jendřejas 

Funkce v organizaci Jednatel 

Místo a datum podpisu 
Praha,  

30.8. 2011 

Podpis 
a razítko 

 

 

 

 

 

 

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

 


