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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 ne Mimořádná ne Závěrečná ano 

Datum vypracování zprávy 27.9.2012 

Monitorovací období 1.2. 2012 - 31.7. 2012 

Pořadové číslo zprávy 5 

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. 2010 – 31.7. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

V této aktivitě se setkávali členové realizačního týmu, v závěrečném monitorovacím období to bylo 
celkem sedmkrát. Jednotliví členové spolu hojně komunikovali elektronicky nebo prostřednictvím 
individuálních konzultací, zejména hlavní metodik, korektorka a grafik řešili povětšinou konečnou 
úpravu programových produktů a jejich pilotáží (ty popisuje samostatná kapitola). Aktivní spolupráce 
byla konána nadále formou zapojení externích odborných pracovníků, kteří participovali na pilotáži 2 
v roli vedoucích skupin v rámci pilotujících středních škol hl. m. Prahy. Tato skutečnost byla popsána 
ve 3. monitorovací zprávě v části 5 – Motivační seminář pro učitele spolupracujících škol. I v tomto 
období představuje jedna návštěva v rámci pilotáže u partnera (BZ a ZOO Praha) 3 hodiny. Pro 
tvůrce programových produktů byly důležité informace ve vyplněných dotaznících, jež následně 
zpracoval hlavní metodik. Účastníci pilotáží vyplnili před zahájením pilotáže monitorovací list 
účastníka, vždy byl 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 externích odborných 
pracovníků (na úkor odborných garantů).  
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Položky jsou změněny v rámci kapitoly a popsány v části VII. Nepodstatné změny projektu. Bylo 
pořízeno zařízení k pilotování některých produktů s využitím specifických pomůcek. Pro tvorbu 
interaktivní mapy a zálohování vytvořených produktů se ukázalo jako nezbytné pořízení externího 
disku. 

Manažer projektu prováděl důkladnou kontrolu odevzdaných pracovních výkazů členů RT, které po 
zpracování předává účetní projektu, ta spočítala výši odměny, jež byla členům RT následně 
převedena ve prospěch jejich účtů. Vše je řádně zaúčtováno.  

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. Termíny setkání členů RT 
v uvedeném období: 15.2., 22.2., 31.3., 12.4., 15.5., 20.6., 19.7. V okamžiku zpracování 
monitorovací zprávy jsou archivovány podobně jako další písemné dokumenty související 
s administrací projektu. Po ukončení projektu budou archivovány. 

V kapitole 1 – Osobní náklady – byla ponížena částka vyčleněná pro odborné garanty (1.3.1) o 
29.000,-Kč a tatáž částka byla navýšena v kapitole externí odborní pracovníci (1.3.4) za účelem 
udělení odměn pro učitele spolupracujících škol v rámci pilotáže č.2 (KA č. 6), což bylo zdůvodněno 
v monitorovací zprávě č.4 (popis KA č.1). Všichni externí odborní pracovníci mají uzavřeny dohody o 
provedené práci. 

Pořízené specifické pomůcky – 3 horkovzdušné pistole, 2 sušičky potravin a 20 odměrných válců – 
jsou vykázány v rámci nově vytvořené položky 3.4.4 Didaktické pomůcky. Z důvodu zvýšené potřeby 
tisků – materiály pro závěrečnou konferenci a pracovní listy pro probíhající pilotáže – bylo nezbytné 
pořízení tonerů do barevné tiskárny OKI (pořízena v předchozím monitorovacím období), nyní 
položka 3.4.3) a externího disku HDD WD Elements Portable – zařazeno do položky 3.4.2. 

Jsou evidovány pracovní výkazy a další účetní dokumenty, jsou součástí odděleného účetnictví.  

 
 

Číslo 
aktivity 

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

Období realizace aktivity* 1.3. 2010 – 31.7. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

Činnost probíhala déle, nežli bylo stanoveno harmonogramem. Důvodem byla řada připomínek ze 
strany pilotujících škol prostřednictvím externích odborných pracovníků i samotných členů 
realizačního týmu. Ukázalo se, že některé produkty, zejména pracovní listy, obsahují řadu 
nadbytečných informací a úkolů, které v doporučeném čase nejsou schopni žáci splnit. Některé 
informace již bohužel nebyly vzhledem k období tvorby produktů (podzim 2010) již aktuální, tyto 
produkty musely tudíž doznat jistých změn (např. didaktický balíček č.6 „Zahrady a čísla“ a jiné). Po 
kompletizaci všech produktů byly odhaleny na základě opakovaných korektur rovněž formální chyby, 
bylo tudíž nezbytné je opravit. I tak se podařilo většinu programových produktů prezentovat v rámci 
závěrečné konference (proběhla dne 27. 4. 2012). V závěru projektových aktivit došlo k přenosu 
vytvořených produktů do interaktivní mapy, která tvoří ucelený přehled o produktech a aktivitách 
v projektu. Přestože k přípravě mapy docházelo po celou dobu realizace projektových aktivit, hlavní 
těžiště činnosti metodika 5, zodpovědného za tvorbu tohoto programového produktu, spočívalo právě 
v samotném závěru realizace projektu a to i díky významnému posunu v předchozím monitorovacím 
období (viz zpráva č.4). V rámci této aktivity odvedli největší kus práce zejména 2 členové 
realizačního týmu – Mgr. Motýlová v roli metodika 1 a korektorky odborných textů a Mgr. Chýlová 
v pozici metodika 4, ale zejména grafika projektu. I v tomto období fungovala velmi dobře spolupráce 
s výtvarníkem, rozdělení aktivit grafika a výtvarníka se ukázalo jako velmi šťastné řešení pro zdar 
celého projektu. Podrobnější forma spolupráce mezi jmenovanými členy realizačního týmu již byla 
popsána v minulé monitorovací zprávě. Role odborných garantů byla v tomto monitorovacím období 
již výrazně slabší, nežli v předchozích obdobích. Na konci monitorovacího období a tudíž celého 
období realizace projektu bylo finálně zpracováno: 14 didaktických balíčků, 22 samostatných 
pracovních listů a 3 powerpointové prezentace. Významný posun nastal v rámci vyhotovení DVD a 
videoprojekce, kdy po předchozím období byly k dispozici pouze 2 z celkového počtu 6 produktů. 
Nyní doplňují didaktické balíčky a pracovní listy videosekvence: Savany a stepi + Zoo a čísla, 
Zajímavé pokusy 1 a 2, Japonská zahrada, Fata Morgana a Dnešní Troja. 3 edukační programy byly 
vytvořeny již v předchozím období. K využívání produktů je zpracována metodika pro učitele, mohou 
ji dobře využít i doprovázející učitele bez aprobace k danému oboru (přírodní vědy, geografie, 
historie, umění a jiné). Vznikly také 3 a 3 pracovní listy pro anglicky a německy hovořící žáky. Tyto 
mohou ke své práci využít nejen mezinárodní školy působící na území hlavního města, ale zejména 
žáci partnerských škol, se kterými úzce spolupracují střední školy hlavního města Prahy. 
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Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

Výstupem jsou všechny vytvořené programové produkty, jež byly nejdřív ověřeny pilotáží č.1 žáky 
Trojského gymnázia a následně žáky spolupracujících škol v pilotáží č.2. Jedná se o 14 didaktických 
balíčků (Pouště a polopouště – DB1, Trojský zámek – DB2, Čištění vody – DB3, Austrálie – DB4, 
Japonsko – DB5, Zoo, BZ a čísla DB6, Savany a stepi – DB8, Barvy u živočichů – DB9, V laboratoři 
– DB10, Víno a vinná réva – DB11, Biomy světa – DB12, O papíru a s papírem – DB13, 
Biokatalyzátory – DB14). Didaktický balíček č. 7 (Mlýnský náhon) je po dohodě navržen v podobě 
námětu k pracovním aktivitám – popsáno v monitorovací zprávě č.3 v části VII. Nepodstatné změny 
projektu. V oblasti produktů - pracovních listů jich bylo zpracováno 16, k tomu pak ještě 6  v cizích 
jazycích – anglickém a německém, celkový počet dosáhl 25 (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, 
Průvodcem v Japonské zahradě – PL10, Zaměstnání v Zoo – PL11, Voda má… - PL12, Okružní 
procházka Trojou – PL13, Stromovka – PL14, Trojský zámek - PL15, Interaktivní periodická soustava 
prvků – PL16, The chateau of Troy – PL17, Importance of physical coloration in animals – PL 18, 
Tropical rain forest in the BG – PL 19, Schloss Troja – PL 20, Bedeutung der Körperfärbung bei 
Lebewesen – PL 21, Tropischer Regen in BG – PL 22). Vhodným doplněním didaktického balíčku  a 
jeho pracovních listů jsou 3 powerpointové prezentace (Baroko – PP1, Herakles – PP2 a Barokní 
portrét – PP3). Edukační programy jsou nyní zpracovány ve formě námětové činnosti a doporučení 
včetně metodiky pro učitele celkově 3 – Biomy pro předmět zeměpis (jednooborový projekt) – EP1, 
Baroko – ročníkový program s využitím DB 2 a PL k Trojskému zámku – EP 2, Kudy tekla Vltava 
(celoškolní projekt) – EP3. O jednotlivých interaktivních produktech a DVD (6 ks) je poskytnuta 
podrobná informace v předchozí části u této klíčové aktivity. Podstatným programovým produktem je 
také metodika ke správnému používání jednotlivých produktů. Celkový počet vytvořených produktů je 
50, z toho za závěrečné monitorovací období jich vzniklo 20. 

 
 

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 této fázi projektu ověřovali vzniklé programové produkty žáci spolupracujících pražských gymnázií 
a středních škol. Původně bylo osloveno šest škol: Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o., 
Gymnázium Na Zatlance, Gymnázium Jaroslava Seiferta, o.p.s., Soukromé reálné gymnázium 
Přírodní škola, o.p.s., Střední průmyslová školy stavební v Dušní a Vyšší odborná škola a střední 
škola Václava Hollara. V průběhu projektu došlo k výměně několika škol, z původních se pilotáží 
zúčastnily Gymnázium Na Zatlance a Vyšší odborná škola a střední škola Václava Hollara. Místo 
předem oslovených se nakonec zapojily Malostranské gymnázium, PB – Vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, s.r.o., Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola F. Křižíka, 
Gymnázium Stodůlky a Euroškola Praha. 

Ve sledovaném období proběhlo 16 pilotáží. Obdobně jako v minulém monitorovacím období vyplnili 
doprovázející učitelé jednotlivých žákovských skupin po každé návštěvě předem vytvořený dotazník. 
Závěry z odevzdaných dotazníků opět posloužily členům realizačního týmu pro úpravy a vylepšení 
vyhotovených programových produktů. Každý žák – účastník pilotáže - vyplnil monitorovací list 
podpořené osoby, který je podkladem k naplňování monitorovacích ukazatelů. Ve sledovaném 
období bylo podpořeno 260 žáků. 

Vyučující z řad spolupracujících škol, doprovázející žáky při pilotážích, vyplnili nejen evaluační 
dotazník k programovému produktu, ale také zodpovědně připravili celou pilotáž a byli v kontaktu 
s hlavním metodikem projektu. Před každou pilotáží v terénu prostudovali přiloženou metodiku a 
zařadili aktivity spočívající s vypracováním přípravných pracovních listů ve škole a zhlédnutí 
motivačního videa. V návaznosti na pilotáž v terénu byla správnost ověřena prostřednictvím řešení a 
rekapitulace díky portálu interaktivní mapa. Obdobně jako v minulém období byli doprovázející 
učitelé spolupracujících škol - na základě uzavřené dohody o provedené práci - 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 předchozích pilotáží byly i z těcht 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). V rámci jednotlivých pilotáží 
bylo postupně ověřeno pět programových produktů – přípravný pracovní list pro práci ve škole, 
metodika pro práci s programovými produkty, doprovodné nebo motivační video, samotný pracovní 
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list v terénu a následné řešení PL včetně rekapitulace prostřednictvím interaktivní mapy. Pilotovány 
byly PL z DB 1 – Pouště a polopouště, DB 6 – Zoo, BZ a čísla, DB 9 - Barvy u živočichů, DB 10 
V laboratoři, dále samostatné PL1 Inspekce v Zoo, 2 Průvodcem ve Fata M., 6 Rozmnožov. rostlin,  

7 Tropický deštný les v BZ, 10 Průvodcem v Japonské zahradě, 13 Okružní proch. Trojou, 15 Trojský 
zámek. Součástí pilotáží byla i motivační videa: Savany a stepi, Pokusy, Japonská zahrada. Po 
návštěvě si účastníci pilotáže v rámci dostupných možností vyzkoušeli práci s interaktivní mapou. 
Účast ze strany žáků spolupracujících škol je doložena monitorovacími listy podpořených osob. 

 
 

Číslo 
aktivity 

7 Název aktivity Závěrečná konference 

Období realizace aktivity* 27.4. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

V souladu s harmonogramem projektu byla zorganizována ve spolupráci s partnery projektu 
závěrečná konference, určená zejména zástupcům pražských středních škol a pedagogické 
veřejnosti. Po dohodě s oběma partnery byl zvolen termín v závěru dubna, neboť květen již nebyl 
vhodný z důvodu vysoké koncentrace akcí pro veřejnost v obou zahradách. Na středních školách 
probíhaly navíc v měsíci květnu maturitní zkoušky, i pro ně se duben ukázal jako vhodnější. V souladu 
s projektovou žádostí byla konference rozdělena na dvě části – teoretickou ve formě seznámení 
s projektovými aktivitami a praktickou ve formě Workshopu v areálu obou zahrad – na základě volby 
účastníků. Průběh konference byl předem konzultován se zástupci obou partnerů, program byl 
sestaven v rámci jednání členů realizačního týmu. Teoretická část proběhla ve vzdělávacím centru 
ZOO Praha. Konferenci zahájili zástupci obou partnerů – mluvčí zoo Vít Khale a ředitelka BZ Věra 
Bidlová. Následně seznámil s průběhem projektových aktivit manažer projektu Radim Jendřejas. 
O výstupech projektu hovořila detailně Zuzana Venclíková v roli hlavního metodika. Jaká byla role 
partnerů se účastníci dozvěděli od odborných garantů Evy Vítové a Františka Tymra. O tvorbě 
produktů referovala Tereza Chýlová. Představila rovněž hotové produkty – didaktické balíčky a 
pracovní listy. S metodikou – jak pracovat s jednotlivými produkty seznámila Ivana Motýlová v roli 
metodika a korektora odborných textů. Závěr I. části konference obstarala ukázka z DVD produkce 
„Savany a stepi“.  

Po přestávce s malým občerstvením si mohli jednotliví účastníci vyzkoušet přímo v terénu, do jaké 
míry lze pracovat s některými programovými produkty. Na výběr byly pracovní listy: „Zvířata savan a 
stepí“ z didaktického balíčku č.8 (Savany a stepi), „Průvodcem po Fata Morganě“ – samostatný 
pracovní list a „Trojský zámek aneb pod šťastnou hvězdou“ z nejrozsáhlejšího didaktického balíčku č. 
2 (Trojský zámek), který lze aplikovat i jako samostatný pracovní list. Účastníci konference se rozdělili 
do 3 skupin na 3 místech – v zoo, v botanické zahradě a Trojském zámku. Byli doprovázeni 
odbornými garanty projektu a členy realizačního týmu.  

První část konference trvala dvě a půl hodiny, druhá část po třicetiminutové přestávce s malým 
občerstvením pak devadesát minut (plánovaný čas na danou aktivitu se žáky). Pro dobrovolníky byl 
připraven rovněž malý bonus – prohlídka vinice Svaté Kláry v botanické zahradě, rovněž s pracovním 
listem z didaktického balíčku č. 11 o víně. Prohlídky se zúčastnilo 6 účastníků pod vedením 
odborného garanta za BZ Evy Vítové. S průběhem konference i jejím programovým obsahem vyjádřili 
všichni účastníci spokojenost, o čemž svědčí jejich vyjádření zachycená v evaluačních dotaznících. 
V organizaci rovněž nenastal žádný problém. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

O přípravě, průběhu a závěrech z konference vypovídají příslušné materiály – pozvánka 
s programem, monitorovací listy účastníků, prezenční listina, dotazníky a vzorek informačních 
pomůcek včetně několika programových produktů pro účastníky, fotodokumentace a závěrečná 
zpráva s vyhodnocením konference. Tato je přiložena v příloze monitorovací zprávy. Konference se 
zúčastnilo celkem 24 učitelů pražských středních škol a zástupců pedagogické veřejnosti.  

 
 

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 posledním období byly naplánované dva semináře. První se uskutečnil 3. února a byl věnován 
tématu První pomoci ve škole a při školních akcích. Přednášející byla Mgr. Libuše Terezie Vojtová, 
odborná lektorka první pomoci. Seminář byl rozdělen do čtyř částí, prvním tématem bylo krvácení, 
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šok, kardiovaskulární resuscitace „KPR“, ve druhé části jsme se zabývali první pomocí v případě 
mozkolebečních poranění, bezvědomí a tepelných poškození organismu. Třetí část byla věnována 
poraněním pohybového aparátu a neúrazovým neodkladným stavům. Poslední část nazvaná „ S čím 
se ještě mohu setkat“ zahrnovala spoustu dalších situací, se kterými se učitel může při aktivitách 
s žáky setkat. Během semináře si mohli učitelé mnohé zákroky sami vyzkoušet. Seminář byl vesměs 
velmi vysoce hodnocen, téma je jevilo jako velmi aktuální a potřebné. 
Poslední seminář se uskutečnil 5. dubna a byl zaměřen na legislativní normy ve školství, zejména na 
školský zákon a jeho aktualizace. Školení připravila a vedla Mgr. Zuzana Venclíková. Školitelka prošla 
znění školského zákona a upozornila na poslední změny. Podrobněji se věnovala paragrafům, které 
jsou pro Trojské gymnázium důležité, společně potom diskutovali učitelé nad jednotlivými aplikace 
znění zákona. I tento seminář měl velmi dobrou odezvu mezi pedagogy. 

Podrobnosti o výstupech  klíčové aktivity 

V rámci vzdělávání učitelů byly pořízeny prezenční listiny a vyhotoven program semináře s uvedením 
téma, vedoucího lektora, data a programu s časovým sledem jednotlivých částí. Obdobně jako u 
předchozích seminářů byly i tyto vyhodnoceny prostřednictvím hodnotících dotazníků, které 
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 vzdělávacích seminářů je přiložen v příloze této 
monitorovací zprávy. 

 

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu 

Mimořádné odměny členům RT za 2. rok práce v projektu – v termínu vyplácení odměn za měsíc únor 
2012, tedy k datu 9. 3. 2012 - byly uděleny členům realizačního týmu: manažeru – 5.880,-Kč, 
hlavnímu metodikovi – 4.410,-Kč a 4 metodikům (M1: 6.355,-Kč, M2: 5.945,-Kč, M4: 7.125,-Kč a M5: 
1.640,-Kč) – 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 jednu hodinu 
práce.  
V průběhu monitorovacího období byla schválena monitorovací zpráva č. 4, dne 26. 4. 2012 po 
odstranění nedostatků MZ č.4. Došlo k dohodě s projektovým manažerem v oblasti vykazování nově 
vytvořených či inovovaných produktů, 20 chybějících programových produktů po předchozím období 
bylo finalizováno v průběhu závěrečného monitorovacího období (viz podrobnosti o výstupech 
z klíčové aktivity č.3).  

 
 

II.3 Problémy při realizaci projektu 

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

Veškeré činnosti proběhly bez podstatných problémů i v posledním monitorovacím období, nenastala 
žádná okolnost, jež by ovlivnila plnění cílů projektu. V oblasti tvorby programových produktů zůstává 
počet v konečném počtu produktů, jak bylo uvedeno v předchozích monitorovacích zprávách.  

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 
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Za jmenované monitorovací období je počet nově vytvořených či inovovaných produktů 20, s 
předchozím obdobím je to celkem 50 produktů. Bylo podpořeno celkem 424 osob, 24 učitelů v rámci 
KA č. 8, 24 učitelů v rámci KA č. 7, a 312 žáků v rámci KA č.6, 12 učitelů v rámci KA č.5 a 52 žáků 
v rámci KA č.4.  Za páté monitorovací období se počet podpořených učitelů v KA č.8 (vzdělávání) 
nemění. U podpořených osob – žáků jsme dosáhli počtu 260. Co se týče počtu úspěšně podpořených 
osob, bylo dosaženo celkové hodnoty 381. Z toho tvoří 52 žáci Trojského gymnázia, kteří se účastnili 
pilotáží všech do té doby vytvořených programových produktů (20) a prošli průběžně ověřováním 
svých znalostí v oborech biologie, chemie, geografie a dějepis. Ze žáků 7 spolupracujících škol je to 
celkem 275, v rámci pilotního ověřování zkoušeli vždy 3 produkty (ve školní i praktické části), k tomu 
ověřovali metodiku a zpětnou vazbu prostřednictvím dalších produktů – řešení PL a interaktivní mapy. 
U učitelů gymnázia jsme dosáhli počtu 18 úspěšně podpořených osob, ze všech proběhlých 
vzdělávacích seminářů se účastnili minimálně 70% z nich. Z učitelů ostatních škol se jedná o 12 
účastníků motivačního semináře (KA č.5) a 24 účastníků závěrečné konference (KA č.7), kromě 
účasti na zmíněných aktivitách se podíleli rovněž na klíčové aktivitě č.6 – druhé pilotní ověření 
vzniklých produktů.  Celkové počty odpovídají počtům uvedeným v projektové žádosti.  

 

 

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 i po ukončení projektu ve vitríně 
zveřejněna informace o realizaci projektu. Ve spolupráci s partnerem 2 projektu byl vytvořen plakát, 
který byl předán všem spolupracujícím školám – účastníkům pilotáže č.2. Byl rovněž umístěn u vstupů 
do obou zahrad – do venkovní expozice  i skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl.m. Prahy, 
v prostoru oddělení pro veřejnost pak 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. O konání závěrečné konference informoval týdeník Učitelské noviny a měsíčník 
Troja. 

 
 

V. ZMĚNY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH V RÁMCI MONITOROVACÍHO OBDOBÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 

Byl uzavřen 
dodatek ke 
smlouvě 
s dodavatelem 

----------------------------------------  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 
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor fondů EU 

Datum provedení kontroly 25. 8. 2011 

Závěry kontroly 

http://www.trojskegymnazium.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.zoopraha.cz/
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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 k potřebě doplnění programových produktů v oblasti didaktických balíčků vznikl oproti 
původnímu předpokladu (v projektové žádosti a jejím doplnění v popisu klíčových aktivit, č. klíčové 
aktivity 3) ještě další typ produktů – powerpointové prezentace. Konečný počet programových produktů 
dosahuje plánované hodnoty 50, s následujícími typy: Didaktické balíčky: 14 ks, Samostatné pracovní 
listy 22 ks, powerpointové prezentace 3 ks, edukační programy 3 ks, videoprodukce na DVD 6 ks, 
metodika používání produktů a interaktivní mapa – po 1 ks. S ohledem na vyšší potřebu dokonalého 
pilotování vzniklých produktů a zájem spolupracujících škol o pilotáž (i v důsledku atraktivního 
představení produktů v rámci závěrečné konference) bylo aktivováno více externích odborných 
pracovníků. V kapitole 1 – Osobní náklady – byla ponížena částka vyčleněná pro odborné garanty 
(1.3.1) o 29.000,-Kč a tatáž částka byla navýšena v kapitole externí odborní pracovníci (1.3.4) za 
účelem udělení odměn pro učitele spolupracujících škol v rámci pilotáže č.2 (KA č. 6). 

Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období 

Původně vyčleněná částka na odměny pro odborné garanty (1.3.1) byla nadhodnocena, v průběhu 
realizace klíčové aktivity č.6 (druhé pilotní ověření vzniklých produktů) se naopak ukázala potřeba 
posílení kapitoly 1.3.4. pro externí odborné pracovníky. Mezi oběma kapitolami rozpočtu došlo 
k přesunu ve výši 29.000,-Kč, i tak zůstala kapitola 1.3.1 nevyčerpána. 

* 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 
 
 

 

FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

 

VIII. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

VIII.1 Aktuálně prokazované náklady 

1. Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 554523,00 

2. Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy 18 

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

99814,14 

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

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

 

654337,14 

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

0 

* 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)* 

654337,14 

* 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)* 

 
654337,14 

* 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)*   0 

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

Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů 

14. Požadováno celkem (v Kč)***   0 

* 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) ANO 

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,  

27.9. 2012 

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.) 

 


