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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 s.r.o. 

Typ zprávy Řádná ano Mimořádná ne Závěrečná ne 

Datum vypracování zprávy 28.2.2012 

Monitorovací období 1.8. 2011 - 31.1. 2012 

Pořadové číslo zprávy 4 

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 

V této aktivitě se nadále setkávají členové realizačního týmu, užší RT se sešel na počátku období 
v srpnu, následně spolu komunikovali členové elektronicky nebo prostřednictvím individuálních 
konzultací. Širší realizační tým se sešel celkem 3x, těžištěm jednotlivých setkání byla pokračující 
tvorba programových produktů a náplň činností v rámci pilotáže č.2, která byla zahájena v říjnu.  V 
roli grafika projektu a současně metodika č.4 nadále pokračovala T. Chýlová, která již plně využívá 
pro své činnosti SW In Design CS5, zakoupený v minulém období. Paní E. Göndörová působila 
v tomto období pouze jako výtvarník, s ohledem na počet odpracovaných hodin jí byla změněna 
dohoda o provedené práci (dále DPP) na dohodu o pracovní činnosti (s trváním do 31. 12. 2011, od 
2. 1. 2012 vykazuje své činnosti opět formou DPP). V souvislosti se změnou názvu předkladatele a 
příjemce dotace – namísto Trojské gymnázium Sv. Čecha s.r.o. je pouze Trojské gymnázium s.r.o. - 
došlo od 1. 10. 2011 k sepsání nových dohod o pracovní činnosti a provedené práci u jednotlivých 
členů realizačního týmu. Nově byli do projektu začleněni externí odborní pracovníci, kteří se věnují 
pilotáži 2 a jsou vedoucí skupin v rámci pilotujících středních škol hl. m. Prahy. Tato skutečnost byla 
popsána v minulé monitorovací zprávě v části 5 – Motivační seminář pro učitele spolupracujících 
škol. V rámci jednotlivých návštěv BZ nebo Zoo Praha ctí tito pracovníci dohodu, která spočívá 
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v rozsahu vykazované činnosti, který představuje 3 hodiny na jednu návštěvu u partnera. Nedílnou 
součástí je vyplnění dotazníku, jež následně zpracovává hlavní metodik. Účastníci pilotáží vyplňují 
před zahájením pilotáže monitorovací list účastníka, vždy je přítomen někdo z pověřených členů RT 
(hl. metodik, manažer nebo metodik 1). Finanční operace zaznamenává pravidelně účetní projektu, 
vede oddělené účetnictví s rozlišováním přímých a nepřímých nákladů. Jednotlivé položky v rozpočtu 
byly překročeny u výtvarníka (1.3.3) o 2,96% a u zařízení a vybavení – přenosný dataprojektor 
(3.1.4) o 1,67%. Obě položky jsou změněny v rámci kapitoly a popsány v části VII. Nepodstatné 
změny projektu. Bylo pořízeno zařízení – dataprojektor LCD Epson EH, multifunkční zařízení OKI 
MC 561dn, vizualizér Epson ELP DC06, ozvučení specializované učebny, fotoaparát Canon IXUS 
220 HS a paměťová karta. 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. Nové dohody v souvislosti se změnou názvu předkladatele projektu a příjemce dotace 
jsou rovněž založeny a připraveny k archivaci po ukončení projektu. 

Jsou evidovány pracovní výkazy a další účetní dokumenty, jsou součástí odděleného účetnictví. 
Slečna Chýlová má uzavřenu samostatnou smlouvu na práce grafika a odevzdává samostatný 
pracovní výkaz (od 1.10. 2011), nadále pracuje v projektu i jako metodik 4 (viz výše).  

* 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 v souladu se stanoveným harmonogramem po dobu celého monitorovacího 
období. Již hotové produkty byly na počátku pilotovány ještě žáky Trojského gymnázia (dokončující 
pilotáž 1) a následně žáky spolupracujících středních škol v rámci pilotáže 2. Produkty jsou nadále 
po pilotáži upravovány na základě dosažených zkušeností, k tomu nyní slouží dotazníky 
zpracovávané vedoucími pilotujících skupin. Obdobně jako v minulém období je i nyní postupováno 
při zpracování produktů: 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. Na 
základě hotových produktů posílá metodik 1 po konzultaci s grafikem informaci o ukončení práce na 
produktu manažeru, který provádí průběžnou aktualizaci v tabulce s programovými produkty. Po 
dohodě mezi hlavním metodikem a metodiky M1, M2 a M4 došlo k přesunu DB 15 (Škroby) do DB 
10 s příznačným názvem „V laboratoři“. Na konci monitorovacího období bylo finálně zpracováno 9 
didaktických balíčků, samostatných pracovních listů pak 13. Vyhotovení DVD a videoprojekce je 
splněno na 40%, hotovy jsou produkty Video ke zvířatům, Zajímavé pokusy, rozpracovány jsou DVD 
k rostlinám ve Fata Morganě a k DB o Japonsku. Okružní procházka je připravena tematicky, 
natáčení a střih budou realizovány v jarním období z důvodu atraktivity záběrů. Nenadálé změny 
venkovní teploty zapříčinily další odklad natáčení v Ústřední čistírně odpadních vod. V rámci 
edukačních programů jsou vytvořeny všechny 3 produkty. Při tvorbě interaktivní mapy postoupil autor 
o značný kus vpřed. Díky novým obrysovým šablonám, které se rozšířily na trhu IT, bylo možné 
finalizovat konečnou strukturu mapy a připravit hlavní menu. Na základě konzultace členů RT 
s výtvarnicí projektu došlo k dohodě o finálním vzhledu mapy, použití barev, ikon a podkladových 
tapet s obrázky. Tím se interaktivní mapa dostala do stadia vysoké rozpracovanosti a úspěšnému 
dokončení již nejsou kladeny významné překážky. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Výstupem jsou dosavadní vytvořené programové produkty, jež byly ověřeny pilotáží č.1 žáky 
Trojského gymnázia a nyní jsou postupně ověřovány pilotáží č.2. Jedná se o 9 didaktických balíčků 
(Pouště a polopouště – DB1, Trojský zámek – DB2, Savany a stepi – DB8, Barvy u živočichů – DB9, 
V laboratoři – DB10, Víno a vinná réva – DB11, Biomy světa – DB12, Papír a jeho výroba – DB13, 
Biokatalyzátory – DB14. Jednotliví metodici mají rozpracovány zbývající produkty, které pilotují 
kromě žáků Trojského gymnázia paralelně žáci spolupracujících škol. Jde o 4 didaktické balíčky 
(Čištění vody – DB3, Austrálie – DB4, Japonsko – DB5 a Zahrady a čísla – DB6). Didaktický balíček 
č.7 (Mlýnský náhon) je po dohodě navržen v podobě námětu k pracovním aktivitám – popsáno 
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v předchozí monitorovací zprávě v části VII. Nepodstatné změny projektu. V oblasti produktů - 
pracovních listů je zpracováno 14 z celkového počtu 16 (Inspekce v ZOO – PL1, Průvodcem ve Fata 
Morganě – PL2, CITES – PL3, Pytláctví a nedovolený sběr – PL4, Adoptivní list – PL5, 
Rozmnožování rostlin – PL6, Tropický deštný les v BZ – PL7, Rybí intermezzo – PL8, Oceány – PL9, 
Orchideje – PL10, Zaměstnání v Zoo – PL11, Voda má… - PL12, Stromovka – PL14, Interaktivní 
periodická soustava prvků – PL16). K dokončení zbývají 2 pracovní listy – námět k pracovním 
aktivitám „Archeopark“ PL15 a Okružní procházka Trojou – PL13 (společně s videem). Edukační 
programy jsou nyní zpracovány ve formě námětové činnosti a doporučení včetně metodiky pro 
učitele celkově 3 – Biomy pro předmět zeměpis (jednooborový projekt) – EP1, Kudy tekla Vltava 
(celoškolní projekt) – EP3 a Baroko - ročníkový program s využitím DB 2 Trojský zámek a několika 
PL. O jednotlivých interaktivních produktech a DVD je poskytnuta podrobná informace v předchozí 
části u této klíčové aktivity. 

 
 

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 

S ohledem na nezbytnost ověření některých programových produktů žáky Trojského gymnázia před 
zahájením pilotáže č.2 bylo prodlouženo období pro pilotáž 1 do 30.9. V rámci předchozí 
monitorovací zprávy byl přepracován harmonogram projektu.  Žáci Trojského gymnázia pilotovali 
bezprostředně po zahájení školního roku 2011/12  DB 10, 13 a 14. Koordinace této aktivity, obdobně 
jako následující pilotáže, spadá do kompetence hlavního metodika, který rovněž shromažďuje 
záznamy z těchto pilotáží (zmíněno v předchozí monitorovací zprávě). Aktivita byla ukončena 
závěrem září 2011, další ověřování produktů již spadá do pilotáže č.2.   

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 10, 13 a 14. Účast v pilotážích je doložena nejen seznamem 
žáků v záznamech o pilotáži, nýbrž i monitorovacími listy podpořených osob. 

 
 

Číslo 
aktivity 

6 Název aktivity 
Druhé pilotní ověření vzniklých metodik, pracovních listů, 
didaktických pomůcek a edukačních programů 

Období realizace aktivity* 1.10.2011 – 30.6. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

V souladu s časovým harmonogramem bylo v říjnu 2011 zahájeno druhé pilotní ověřování. Na 
začátku školního roku 2011/12 byly e-mailem osloveny vybrané střední školy s nabídkou zapojení do 
pilotáže. Ve sledovaném období proběhlo 7 pilotáží, další jsou plánované na následující období, 
převážně jarní měsíce. Před zahájením pilotáží byl vytvořen dotazník, tento vyplňují doprovázející 
učitelé jednotlivých žákovských skupin po každé návštěvě. Závěry z odevzdaných dotazníků slouží 
členům realizačního týmu pro úpravy a vylepšení vyhotovených programových produktů. Každý žák 
– účastník pilotáže - vyplňuje monitorovací list podpořené osoby, který je podkladem k naplňování 
monitorovacích ukazatelů. Ve sledovaném období bylo podpořeno 54 žáků. 

Vyučující z řad spolupracujících škol, kteří doprovází žáky při pilotážích, vyplňují nejen evaluační 
dotazník k programovému produktu, ale také zodpovědně připravují celou pilotáž a jsou v kontaktu 
s hlavním metodikem, případně manažerem projektu a předem konzultují postup při pilotáži. Na 
základě uzavřené dohody o provedené práci jsou za tuto činnost finanční oceněni – v rozpočtu se 
jedná o podkapitolu 1.3.4 Externí odborní pracovníci. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Obdobně jako u pilotáže č.1 jsou i z těchto pilotáží pořizovány záznamy s informacemi o podstatných 
skutečnostech (datum pilotáže, místo, název programového produktu, zpráva o průběhu, evaluační 
dotazník doprovázejícího učitele, vyhodnocení a závěry pro členy RT). Pilotovány byly DB 1 (pouště 
a polopouště), DB 2 (Trojský zámek), DB 8 (Savany a stepi), DB 9 (Barvy u živočichů a rostlin), DB 
12 (Biomy – polární oblasti) a samostatné PL – č.1 (Inspekce v zoo) a č.3 (CITES). Účast ze strany 
žáků spolupracujících škol je doložena monitorovacími listy podpořených osob. 
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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 

Ve sledovaném monitorovacím období se uskutečnila pouze jedna vzdělávací akce – a to výjezdní 
seminář ve dnech 25. 8 až 27. 8 2011. Druhý plánovaný podzimní seminář byl z důvodů plánované 
rekonstrukce školy realizován již v dubnu 2011 a byl součástí předcházející monitorovací zprávy.  
Výjezdního semináře se zúčastnilo 18 učitelů. Pro jeho konání jsme po zkušenostech znovu zvolili 
Pension „U Vrkoušů“ ve Svobodě nad Úpou. Nabízí velmi kvalitní služby za výhodnou cenu. Tématem 
výjezdního semináře bylo seznámení s metodami zážitkové pedagogiky a nácvik a osvojení některých 
základních principů a metod zážitkové pedagogiky. Seminář byl rozdělen do tří dnů, první den po 
příjezdu tvořili jeho účastníci společně detailní program semináře, ve večerním bloku byla úkolem 
úprava dokumentů školy - školní řád, klasifikační řád, systém výchovných opatření - v návaznosti na 
změnu zřizovatele a nové legislativní úpravy.  
Celý druhý den vedli lektoři občanského sdružení Jules a Jim, se kterými jsme v projektu již 
absolvovali několik seminářů. Sdružení bylo vybráno také pro pomoc při realizaci adaptačního kurzu 
pro žáky 1. stupně.  
První blok semináře byl věnován seznámení s teoretickými východisky a podstatou zážitkové 
pedagogiky jako metody práce. Dále byly v této části představeny některé techniky zážitkové 
pedagogiky. Druhý a třetí blok dne byl věnován praktickému nácviku některých metod. Důležitým 
prvkem byla reflexe - zařazovaná na závěr jednotlivých technik.  
Poslední blok dne byl věnován přípravě adaptačního kurzu s výrazným zapojením nově nabytých 
poznatků. Třetí den semináře byl věnován jednotlivým částem autoevaluační zprávy za období 2008 
až 2011. V posledním bloku bylo provedeno hodnocení výjezdního semináře. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

V rámci vzdělávání učitelů byla pořízena prezenční listina a vyhotoven program semináře 
s uvedením téma, vedoucího lektora, data a programu s časovým sledem jednotlivých částí. V duchu 
předchozích seminářů byl i tento realizovaný vyhodnocen prostřednictvím hodnotících dotazníků, 
který zpracovali účastníci vzdělávací aktivity bezprostředně po ukončení semináře. Záznamy 
z jednotlivých odpovědí i vypracování celkového zhodnocení jsou vedeny písemně a průběžně 
zakládány k pozdější archivaci. Konkrétní náplň vzdělávacího semináře je přiložen v příloze této 
monitorovací zprávy. 

 

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu 

Plánovaná kontrola – dne 25. 8. 2011 proběhla plánovaná veřejnosprávní kontrola procedurální, 
obsahové a finanční části projektu ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, odboru fondů EU, číslo pověření 
ke kontrole 90/32718/3/2011. Kontrola konstatovala následující: Věcná stránka projektu – klíčové 
aktivity jsou realizovány v souladu s grantovou smlouvou a platným harmonogramem. Řízení projektu 
probíhá v souladu se schválenou grantovou smlouvou. Příjemce dotace vede archivaci dokumentace 
v souladu s pravidly OPPA. Příjemce respektuje pravidla pro naplňování publicity projektu, v projektu 
nedochází k poskytování z veřejné podpory. Finanční stránka projektu - sledování a zaúčtování 
účetních dokladů probíhá v souladu s právními předpisy a vnitřní směrnicí v organizaci příjemce. Mezi 
příjemcem a partnery neprobíhají finanční toky. Je vedeno oddělené účetnictví projektu. Čerpání 
prostředků v jednotlivých kapitolách rozpočtu probíhá v souladu se schváleným rozpočtem projektu. 
Projekt negeneruje příjmy. Zadávací řízení – nebylo realizováno. Zjištění – bez zjištění. 
V průběhu monitorovacího období došlo ke změně názvu příjemce dotace, a sice na základě 
rozhodnutí valné hromady společnosti (proběhla dne 6.6. 2011). S účinností od 14.9. 2011 (nabytí 
právní moci dle rozhodnutí Městského soudu v Praze) realizuje příjemce dotace veškeré své činnosti 
pod novým názvem Trojské gymnázium s.r.o. (namísto dosavadního Trojského gymnázia Sv. Čecha, 
s.r.o.). Skutečnost byla doložena předáním výpisu z obchodního rejstříku odboru fondů EU v průběhu 
měsíce září 2011. Identifikační číslo organizace zůstává nezměněno, stejně jako statutární zástupce – 
jednatel společnosti.  
Na základě dohody s oběma partnery bylo stanoveno datum konání závěrečné konference – 27.4. 
2012. Uskuteční se ve vzdělávacím centru Zoo Praha a v prostorách obou partnerů – Zoo i BZ. 
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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 zůstává upravený počet 
v konečném počtu produktů, jak bylo uvedeno v MZ č.3 za minulé období.  

Popis opatření na odstranění těchto problémů 

 Není vyžadováno 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, záznamy a evaluační dotazníky z proběhlých pilotáží, prezenční 
listiny ze vzdělávacího semináře 

Metodika výpočtu dosažených hodnot jednotlivých monitorovacích ukazatelů 

Za jmenované monitorovací období je počet nově vytvořených či inovovaných produktů 10, s  
předchozím obdobím je to celkem 29 produktů, zbývající  produkty (11) jsou ve stadiu rozpracování. 
Bylo podpořeno celkem 82 osob, 18 učitelů v rámci KA č. 8 a 64 žáků v rámci KA č.4 a č.6.  Za čtvrté 
monitorovací období se počet podpořených učitelů v KA č.8 (vzdělávání) nemění. U podpořených 
osob – žáků jsme dosáhli nyní počtu 104, další budou podpořeni v následujícím monitorovacím 
období, kdy bude ještě probíhat  klíčová aktivita č.6. Bude tak dosaženo stanoveného počtu, který je 
uveden v žádosti. Z podpořených osob zatím nelze nikoho hodnotit jako úspěšně podpořeného. 

 

 

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 (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. 
V současné době je rovněž vyhotoven plakát, který informuje o dosavadních výsledcích projektu a 
odkazuje na konání konference dne 27.4. 2012. Je umístěn u všech vstupů do areálů příjemce – 
Trojského gymnázia s.r.o. i jeho partnerů – BZ a ZOO hl.m. Prahy. O probíhajících aktivitách projektu 
byli informováni rovněž účastníci výstavy pražských středních škol Schola Pragensis 2011, kde na 
stánku č. 415 obdrželi ve dnech 24.- 26.11. 2011 leták se souhrnnou charakteristikou a aktérech – 
Trojském gymnáziu, BZ a ZOO hl.m. Prahy.  

 
 

V. ZMĚNY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH V RÁMCI MONITOROVACÍHO OBDOBÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 

Byl uzavřen 
dodatek ke 
smlouvě 
s dodavatelem 

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

Poznámky 

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

http://www.trojskegymnazium.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.zoopraha.cz/
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* 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 
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor fondů EU 

Datum provedení kontroly 25. 8. 2011 

Závěry kontroly 

Věcná stránka projektu – klíčové aktivity jsou realizovány v souladu s grantovou smlouvou a platným 
harmonogramem. Řízení projektu probíhá v souladu se schválenou grantovou smlouvou. Příjemce 
dotace vede archivaci dokumentace v souladu s pravidly OPPA. Příjemce respektuje pravidla pro 
naplňování publicity projektu, v projektu nedochází k poskytování z veřejné podpory. Finanční stránka 
projektu - sledování a zaúčtování účetních dokladů probíhá v souladu s právními předpisy a vnitřní 
směrnicí v organizaci příjemce. Mezi příjemcem a partnery neprobíhají finanční toky. Je vedeno 
oddělené účetnictví projektu. Čerpání prostředků v jednotlivých kapitolách rozpočtu probíhá v souladu 
se schváleným rozpočtem projektu. Projekt negeneruje příjmy. Zadávací řízení – nebylo realizováno. 
Zjištění – bez zjištění. 

Nápravná opatření splněna  NEBYLA ULOŽENA 

Poznámky 

Číslo pověření ke kontrole: 90/32718/3/2011 

 
 
 

VII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU* 

Formální změny ve sledovaném období 

Nedošlo k žádným formálním změnám 

Věcné změny ve sledovaném období 

Vzhledem ke zvýšené potřebě činností výtvarníka a grafika projektu byla navýšena položka v rozpočtu 
v kapitole 1 (Osobní náklady): 1.3.3 výtvarník o 60.000,-Kč a 1.3.5 grafik o 60.000,-Kč. Poníženy byly 
osobní náklady u 1.2.1 manažer projektu o 25.000,-Kč, u 1.2.2 vedoucí skupiny metodiků o 25.000,-
Kč a u 1.3.2 průvodci o 70.000,-Kč (se zapojením této skupiny se počítá jen velmi omezeně, většina 
produktů je koncipována pro pracovní aktivity bez průvodce). 

V kapitole 3 (zařízení a vybavení) došlo k ponížení položky 3.1.5 digitální videokamera o 300,-Kč ve 
prospěch položky 3.1.4 přenosný dataprojektor. S ohledem na aktuální potřeby souvisejícími s nově 
vytvořenými programovými produkty (DB 9 - Barvy u živočichů a rostlin, DB 10 – V laboratoři, DB 14 – 
Biokatalyzátory) byla vytvořena nová položka 3.4.4 Didaktické pomůcky ve výši 15.000,-Kč. Do této 
položky byly přesunuty následující částky: z položky 3.4.1 odborná literatura 3.000,-Kč, 3.4.2 nástroje 
pro výrobu didaktických pomůcek 2.000,-Kč a 3.4.3 Kancelářský materiál pro výrobu didaktických 
pomůcek 10.000,-Kč. 

Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období 

Pracovní činnosti výtvarníka a grafika jsou rozsáhlejší, než bylo původně zamýšleno, protože produkty 
obsahují řadu obrázků, ikon a názorných ukázek, tabulek a jiných odlišností od běžného textu. Tím 
získávají na atraktivitě a jsou výrazně srozumitelnější. S ohledem na dostatečný objem prostředků 
v kapitolách 1.2.1, 1.2.2 a 1.3.2 nevzniká překážka k uskutečnění této změny. Pilotování některých 
produktů vyžaduje využití specifických pomůcek, proto bylo na doporučení metodiků projektu 
rozhodnuto v rámci jednání realizačního týmu o vytvoření nové položky na pořízení pomůcek (kapesní 
váhy, minikahany, horkovzdušné pistole, sušičky a odměrné válce). S ohledem na skutečnost nižšího 
čerpání z kapitol 3.4.1, 3.4.2 a 3.4.3 je možné učinit i tuto nepodstatnou změnu. 

* 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 zpráv 
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FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

VIII. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

VIII.1 Aktuálně prokazované náklady 

1. Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 452332 

2. Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy 18 

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

81419,76 

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

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

533751,76 

 

* 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). 

 

VIII.3 Náklady projektu po zohlednění příjmů 

7. Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu (v Kč)* 533751,76 

* 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)* 

533751,76 
 

* 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)* 533751,76 

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

Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů 

14. Požadováno celkem (v Kč)*** 533751,76 

* 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 
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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. 

 

 

 

 

 
 

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) ANO 

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.) NE  

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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Radim Jendřejas 

Funkce v organizaci Jednatel 
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Praha,  
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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.) 

 


