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Zpráva o zahájení realizace projektu 

financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita 
verze 1.0  
platnost od 5. listopadu 2008 
 
 

I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI 

Registrační číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/32718 

Název projektu Trojské trumfy praţským školám 

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

Datum vypracování zprávy 12.4. 2010 

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 

 

 

II. MÍSTO REALIZACE 

Přesná adresa místa 
administrativního zázemí 
projektu 

Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 - Troja 

Právní vztah příjemce / 
partnera k prostorám 

Vlastník  Nájemník X Jiný   

Poznámka* 

Poslední prodlouţení nájemní smlouvy ze dne 30.6. 2009 na období 
do 30.6. 2014, vlastníkem objektu (škola) je MČ Praha - Troja 

 
* V případě, ţe se jedná o nájemní vztah, do poznámky uveďte, datum podpisu smlouvy a období, na které byla uzavřena, 
v případě, ţe se nejedná o vlastnický ani o nájemní vztah, uveďte charakteristiku vztahu realizátorů projektu k prostorám. Pokud 
prostory dosud nejsou zajištěny, popište problémy se zajištěním prostor a způsob jejich řešení. 

 

Přesná adresa prostor, kde 
jsou poskytovány služby 
podpořeným osobám 

Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o., Trojská 211/110, 171 00 
Praha 7 – Troja,  

Právní vztah příjemce / 
partnera k prostorám 

Vlastník  Nájemník X Jiný   

Poznámka* 
Viz předchozí údaj 

 

 
 

Přesná adresa prostor, kde 
jsou poskytovány služby 
podpořeným osobám 

Botanická zahrada hl.m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 

Právní vztah příjemce / 
partnera k prostorám 

Vlastník X Nájemník  Jiný   

Poznámka* 
1. partner projektu – praktické činnosti a konzultace s odbornými 
garanty 
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Přesná adresa prostor, kde 
jsou poskytovány služby 
podpořeným osobám 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy,     U Trojského zámku 120/3,     
171 00 Praha 7  

Právní vztah příjemce / 
partnera k prostorám 

Vlastník X Nájemník  Jiný   

Poznámka* 

2. partner projektu - praktické činnosti a konzultace s odbornými 
garanty 

 

 

III. REALIZAČNÍ TÝM 

Jméno a příjmení 
pracovníka* 

Funkce pracovníka 

v projektu 

Druh (pracovně- 

právního či 
dodavatelského) 
vztahu 

Úvazek 
Datum 
vzniku 
vztahu 

Radim Jendřejas manaţer DPČ 13/týd 1.2. 2010 

     

Zuzana Venclíková hlavní metodik DPČ 13/týd 1.2. 2010 

Ivana Motýlová metodik 1 - korektor DPČ 13/týd 1.2. 2010 

Eva Göndörová výtvarník a grafik DPP 10/týd 1.2. 2010 

Eva Jendřejasová účetní DPP 5/týd 1.2. 2010 

Ludmila Horká metodik 2 DPČ 8/týd 1.2. 2010 

Ada Hrdličková metodik 3 DPČ 8/týd 1.2. 2010 

Tereza Chýlová metodik 4 DPČ 8/týd 1.2. 2010 

Lukáš Marek metodik 5 DPČ 8/týd 1.2. 2010 

Eva Vítová odborný garant 1 DPP 3/týd 1.2. 2010 

Věra Bidlová odborný garant 2 DPP 3/týd 1.2. 2010 

Pavlína Plchová odborný garant 3 DPP 3/týd 1.2. 2010 

Milena Peterová odborný garant 4 DPP 3/týd 1.2. 2010 
* Je nutné uvést všechny členy uţšího realizačního týmu, tj. zejména osobu odpovědnou za řízení projektu, osobu odpovědnou 
za sledování výdajů projektu, osobu odpovědnou za koordinaci realizace klíčových aktivit apod.  Přehled musí zahrnovat klíčové 
osoby z realizačního týmu jak za příjemce, tak za partnery. Není rozhodující, zda zapojení těchto osob do projektu probíhá na 
základě pracovně právního vztahu mezi tímto pracovníkem a příjemcem či partnerem, nebo zda se jedná o pracovníka, jeţ 
působí jako dodavatel (včetně OSVČ). 

 
 

IV. REALIZACE PROJEKTU 

IV.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 rámci této aktivity byly vytvořeny 2 realizační týmy, přičemţ hlavní(uţší) zahrnuje 3 zástupce 
příjemce dotace (Trojské gymnázium) – manaţer projektu, hlavní metodik, metodik 1 – korektor, po 
jednom zástupci partnerů – odborní garanti a grafik ( v jedné osobě zároveň výtvarník). Do širšího 
realizačního týmu vstupují navíc ještě zbývající metodici 2,3,4,5 (vyučující Trojského gymnázia) a 
ostatní odborní garanti (partneři). Členové uţšího týmu se sešli od zahájení projektových činností 
celkem 3x, z čehoţ jednou zároveň se všemi členy širšího týmu. Členové širšího týmu realizovali 
společné konzultace s manaţerem a hlavním metodikem od doby zahájení projektových činností 
rovněţ celkem 3x a k tomu se zúčastnili jednou společného setkání s hlavním realizačním týmem.  
Ze všech setkání je vyhotoven písemný zápis, jeţ vypovídá o obsahu jednání. Manaţer komunikuje 
v případě potřeby s jednotlivými členy RT osobně, elektronicky nebo telefonicky. Provádí sumarizaci 
pracovních výkazů a jejich kontrolu, následně je předává ke zpracování účetní projektu. Pracovní 
výkazy odevzdávají členové realizačního týmu v elektronické i písemné podobě nejpozději 
k poslednímu dni měsíce osobně manaţerovi projektu, od odborných garantů je vyzvedává na jejich 
pracovišti. Od doby zahájení projektových činností zatím nebyly pořízeno ţádné zařízení ani 
vybavení, nebyla rovněţ uzavřena ţádná smlouva s dodavateli. 
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* Uvádí se celé předpokládané období realizace aktivity, nikoli pouze období v rámci měsíců, k nimţ se zpráva o zahájení 
realizace projektu vztahuje. 
 

Číslo 
aktivity 

2 Název aktivity průzkum a shromaţďování informací, jejich zpracování 

Období realizace aktivity* 1.2. 2010 – 31.8. 2010 

Podrobný popis realizace aktivity 

Byly vytvořeny 3 pracovní skupiny ţáků Trojského gymnázia, které momentálně čítají celkem 14 
osob. Pod vedením vyučujících - metodiků 2,3,4 a 5 se zapojili do shromaţďování potřebných 
materiálů a vytvořili 15 námětových okruhů na tvorbu programových produktů. Pro inspiraci ověřili   
jiţ vytvořené programy, jeţ úspěšně fungují u obou partnerů (v BZ se jednalo konkrétně o pracovní 
list „Letem světem“ ve skleníku Fata Morgana a v ZOO o program „Plazi“). V oblasti informatiky 
vybrali vhodné softwarové programy, díky kterým budou moci dále tvořit programové produkty. V této 
fázi se seznamují s jejich fungováním. Díky zlepšenému počasí ve druhé polovině března pracovali 
kromě dvou návštěv u partnerů v projektu rovněţ v terénu v okolí školy. Tyto činnosti budou 
pokračovat v intenzivnější podobě zejména v nadcházejících teplých měsících, přerušeny nebudou 
ani v době hlavních prázdnin. Námětové okruhy pro tvorbu programových produktů (v závorce je 
uvedena odpovědná osoba z realizačního týmu ve zkratce dle funkce):  

  I. Austrálie (Z: HM – hl. metodik) 
  II. Troja – Malá Asie (zatím neobsazeno, později M1) 
  III. Japonsko (Z: M3) 
  IV. Barviva a léčivky (Z: M2) 
  V. Infotabule v ZOO (Z: MP – manaţer projektu) 
  VI. Biomy světa  (Z: M3) 
  VII. Ústřední čistírna odpadních vod (ve spojení se starou čističkou, muzeem, Z: M2) 
  VIII. Stromovka (zatím neobsazeno) 
  IX. Fauna v BZ (zatím neobsazeno) 
  X. Detektivem ve Fata Morganě a siluety rostlin (Z: M1, M4) 
  XI. Vyuţití bambusů – jako průřezové téma (zatím neobsazeno) 
  XII. Adoptivní list (zatím neobsazeno) 
  XIII. Etologie (zatím neobsazeno) 
  XIV. Rozmnoţování rostlin a zvířat – genetika (zatím neobsazeno, později M4) 
  XV. Pytláctví a nedovolený sběr (Z: M5) 
 
Uvedené náměty byly konzultovány s odbornými garanty a bylo zahájeno jejich podrobnější 
rozpracování 

 
 

Číslo 
aktivity 

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

Období realizace aktivity* 1.6. 2010 – 30.4. 2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

Kromě klíčové aktivity č.1 (řízení a administrace projektu) se jedná o nejdelší časový úsek v rámci 
projektových činností. Obsahově jde o stěţejní klíčovou aktivitu projektu „Trojské trumfy praţským 
školám“. Odpovídají tomu i plánované náklady. To byl rovněţ důvod, proč se členové realizačního 
týmu rozhodli pro dřívější zahájení oproti původnímu harmonogramu. V období druhého měsíce po 
zahájení realizace (tedy března 2010) jiţ byla započata tvorba didaktického balíčku  v rámci 
námětového okruhu X. „Detektivem ve Fata Morganě“ (viz předchozí popis klíčové aktivity). Do 
pracovních aktivit byl zapojen rovněţ dřív, neţli je stanoveno harmonogramem, grafik a výtvarník. 
Podal jiţ návrhy k jednotné úpravě programových produktů a piktogramů. Členové realizačního týmu 
se rovněţ shodli na nutnosti pověření vyučující českého jazyka – metodika č.1 – korekcemi 
vznikajících programových produktů. Na tuto oblast autoři projektové ţádosti v červnu a červenci 
roku 2009 ne zcela pomysleli, je tudíţ předmětem „Zprávy o zahájení realizace projektu“. Dříve, neţli 
je stanoveno v harmonogramu, bude zahájena tvorba dalších produktů včetně interaktivní mapy 
(Biomy světa, Ústřední čistírna odpadních vod, Austrálie). 
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Číslo 
aktivity 

8 Název aktivity vzdělávání učitelů 

Období realizace aktivity* 03,06,08,10/2010; 02,04,08,10/2011; 02,04/2012 

Podrobný popis realizace aktivity 

Členové realizačního týmu se dohodli, ţe učiní změnu proti stanovenému harmonogramu v roce 
2010. Jednodenní školení původně plánovaná na březen a červen budou spojenay v jednotný celek, 
který proběhne ve dnech 145. 5. odpoledne  aţ 166. 5. dopoledne. Tématem Na programu 
dvoudenního semináře jsou teoretické a praktické činnosti při zaváděnív rámci  netradičních forem 
výuky ţáků na střední škole v souladu se školním vzdělávacím programemlánem Trojského 
gymnáziadle. …. Vše proběhne v prostorách Trojského gymnázia za účasti většiny učitelů školy, 
výstupem bude certifikát o absolvování školení.  

 
 

IV.2 Další informace o průběhu realizace projektu 

V následujících dnech a měsících budou pokračovat klíčové aktivity č.1 a 2 dle stanoveného 
harmonogramu, přičemţ činnosti aktivity č.2 se částečně přesunou i do dalšího monitorovacího 
období. Jak jiţ popisuje předchozí část – klíčová aktivita č.3 – byly činnosti na tvorbě programových 
produktů zahájeny s předstihem 2-3 měsíců, coţ rozhodně nijak negativně neovlivní výstupy z 
projektu. Vzhledem k charakteru činností nebude narušena ani struktura schváleného rozpočtu.   

 

 
 

IV.3 Problémy při realizaci projektu 

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

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

Popis opatření na odstranění těchto problémů 

Nebylo tudíţ přijato ţádné opatření 

 

 

V. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 

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

 ANO / NE / ZRUŠENO 

Poznámky 

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

 
* Ke kaţdému zadávacímu řízení ukončenému podpisem smlouvy s dodavatelem je nutné předloţit kopii zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek (tj. včetně podpisů) a kopii nabídky dodavatele, s nímţ byla uzavřena smlouva. 

 
 

VI. VEŘEJNÁ PODPORA 

Zakládá projekt veřejnou podporu nebo podporu de minimis? ANO / NE  

Pokud projekt zakládá veřejnou podporu nebo podporu de minimis, jaké kroky jste dosud 
v rámci administrace veřejné podpory nebo podpory de minimis uskutečnili? 

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

 

 
 

VII. SMLOUVY O PARTNERSTVÍ*  

Partner 
Datum podpisu smlouvy  

o partnerství 

Botanická zahrada hl.m. Prahy 31.3. 2010 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 31.3. 2010 
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Poznámky 

Jedná se o partnery bez finančního příspěvku, smlouva byla podepsána pouze na bázi dobrovolnosti 
za účelem potvrzení tradičních dobrých partnerských vztahů. Role obou partnerů je v rámci projektu 
zcela rovnocenná a ve své podstatě totoţná, proto přistoupily všechny zúčastněné strany na formu 
jedné třístranné smlouvy. 

*Ke zprávě přiloţte kopie uzavřených smluv o partnerství (tj. včetně podpisů).  

 

 

VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Formální změny ve sledovaném období 

Nedošlo k ţádným formálním změnám. 

Věcné změny ve sledovaném období 

V popisu klíčové aktivity č.3 je uvedeno, ţe se do projektových činností zapojil s  předstihem grafik a 
výtvarník (v tomto projektu se jedná o jednu totoţnou osobu), v projektové ţádosti se předpokládalo 
zahájení jeho pracovních činností aţ po prvním roce realizace. Ukazuje se, ţe je zcela nezbytné 
zapojení tohoto člena realizačního týmu jiţ v samotné počáteční fázi. Skutečnost nijak neovlivní 
charakter projektu a naopak usnadní dosaţení stanovených cílů. Nebude mít vliv ani na celkový 
objem finančních prostředků, jeţ jsou na základě stanoveného rozpočtu určeny pro jeho pracovní 
činnosti.  Další člen realizačního týmu, metodik č.1, byl pověřen korekturami vznikajících textů a 
pravidelným předkládáním připomínek v oblasti didaktiky. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o vyučující 
českého jazyka a člověka se zkušenostmi v rámci obdobné aktivity v předchozím grantovém 
projektu, povaţují ostatní členové realizačního týmu tuto věcnou změnu jako nezbytnou pro úspěšné 
dosaţení stanovených cílů. Neprojeví se nikterak na čerpání finančních prostředků v rámci osobních 
nákladů určených metodikům v 1. kapitole schváleného rozpočtu projektu. 

V rámci popisovaného období došlo ke dvěma změnám oproti stanovenému harmonogramu. Klíčová 
aktivita č.3 byla zahájena s předstihem 2-3 měsíců, jak je jiţ uvedeno v popisu této aktivity a v části 
IV.2 Další informace o průběhu realizace projektu. U klíčové aktivity č.8 došlo ke sloučení dvou 
jednodenních celků v jeden dvoudenní s určením nového termínu (spadá do 1. monitorovacího 
období). Ţádná z uvedených nepodstatných změn nijak neovlivní splnění stanovených cílů. 

 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 

 
Jako příjemce podpory z OPPA prohlašuji, ţe: 

1. všechny informace v předloţené ve Zprávě o zahájení realizace projektu jsou pravdivé a 
úplné, a ţe jsem si vědom/a moţných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s grantovou smlouvou; 

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

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

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

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

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

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

9. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl 
zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání, ve  znění pozdějších předpisů, a ţe  příjemce není v úpadku či nebyl 
zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a  

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, ţe proti 

němu není veden výkon rozhodnutí  ani není v likvidaci;  

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

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

 

Jméno a příjmení 
statutárního zástupce / 
oprávněné osoby* 

Radim Jendřejas 

Funkce v organizaci Jednatel 

Místo a datum podpisu Praha 12.4. 2010 
Podpis 
a razítko 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti 

němu není veden výkon rozhodnutí  ani není v likvidaci;  

10.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; 

11.si jsem vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční 

podpory je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena 

nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

 

Jméno a příjmení 

statutárního zástupce / 
 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
0,63 cm, První řádek:  0,61 cm

Naformátováno: Odrážky a číslování

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
0,63 cm

Naformátováno: Odrážky a číslování
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oprávněné osoby* 

Funkce v organizaci  

Místo a datum podpisu  
Podpis 

a 

razítko 

 

 

 

 

 

 

 

* Pokud zprávu o zahájení realizace projektu podepisuje oprávněná osoba, musí být 

přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v grantové smlouvě. (V případě, 

že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze ve 

zprávě o zahájení realizace projektu; pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno 

univerzálně pro celý projekt a bylo předloženo současně s projektovou žádostí OPPA 

(nebo následně), není nutné jej ke zprávě o zahájení realizace projektu dokládat, pouze se 

na tomto místě uvede poznámka o dříve předloženém pověření.) 

 
 

 

 

Naformátováno: Zarovnat do bloku,
Odsazení: Vlevo:  0,63 cm, Mezera
Před:  3 b., Za:  0 b.

Naformátováno: Zarovnat do bloku,
Odsazení: Vlevo:  0,63 cm, Mezera
Před:  3 b., Za:  0 b.

Naformátováno: Normální, Zarovnat
do bloku, Odsazení: Vlevo:  0,63 cm,
Mezera Před:  3 b.


