Finální verze (VK-IP)

1. Identifikační údaje
Název projektu:

Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.1414

Název příjemce:

Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, okres Semily

IČ příjemce:

70695393

Číslo smlouvy:

2614/21/7.1.4/2011

Datum zahájení realizace projektu:

01.03.2011

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2013
Celková výše finanční podpory:

319 566,00

Číslo monitorovací zprávy:

1rGhDPM00301

Pořadové číslo zprávy:

3

Datum finalizace zprávy:

19.09.2012

Datum období od:

01.03.2012

Datum období do:

31.08.2012

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

25.09.2012

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:
Příjmení:

Hladíková

Titul před:

Jméno:

Zuzana

Titul za:

Telefon I:

+420775966237

Telefon II:

Email:

ZUZANA.HARTMANOVA@SEZNAM.CZ

Fax:

Funkce:
Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Hartmanová

Jméno:

Titul před: -

Titul za:

Telefon I:

482582656

Telefon II:

Email:

zuzana.hartmanova@seznam.cz

Fax:

Funkce:

ředitelka

Zuzana

Statutární zástupce:
Příjmení:

Hartmanová

Jméno:

Titul před: -

Titul za:

Telefon I:

482582656

Telefon II:

Email:

zuzana.hartmanova@seznam.cz

Fax:

Funkce:

ředitelka

Zuzana

2. Klíčové aktivity
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Číslo aktivity:

III/2

Název klíčové aktivity:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název podporované aktivity: Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje
odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

6,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

1,00

Počet jednotek:

3,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00

Popis realizace klíčové aktivity:
V tomto monitorovacím období byly realizovány a ve výuce ověřeny 2 sady digitálních učebních materiálů. Jedná
se o dvě ucelené řady výstupů šablony III/2 pod kódy VY_3.2_INOVACE_01_21 až VY_3.2_INOVACE_01_60.
1. sada DUM byla realizována v předmětu Český jazyk (VY_3.2_INOVACE_01_41 až 50,
VY_3.2_INOVACE_01_51 až 60). K těmto výstupům se váží záznamové archy číslo 05 a 06.
2. sada DUM se realizuje v předmětu Prvouka ( VY_3.2_INOVACE_01_21 až 30, VY_3.2_INOVACE_01_31 až
40). K těmto výstupům se váží záznamové archy číslo 03 a 04.
Ověřování probíhalo ve 2. ročníku.
Materiály jsou sdíleny na interních stránkách školy a v nejbližší době budou zveřejněny na webových stránkách
zřizovatele.
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

06.12.10

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

06.12.11

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

Nemáme žádné žáky se SVP zařazené do běžných tříd.

Kód indikátoru:

06.12.12

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd dívek

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

Nemáme žádné žáky se SVP zařazených do běžných tříd.

Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Dosažená hodnota:

3,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00
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Popis:

V tomto monitorovacím období byly realizovány a ve výuce ověřeny 2 sady
digitálních učebních materiálů. Jedná se o dvě ucelené řady výstupů šablony III/2
pod kódy VY_3.2_INOVACE_01_21 až VY_3.2_INOVACE_01_60.
1. sada DUM byla realizována v předmětu Český jazyk
(VY_3.2_INOVACE_01_41 až 50, VY_3.2_INOVACE_01_51 až 60). K těmto
výstupům se váží záznamové archy číslo 05 a 06.
2. sada DUM realizuje v předmětu Prvouka ( VY_3.2_INOVACE_01_21 až 30,
VY_3.2_INOVACE_01_31 až 40). K těmto výstupům se váží záznamové archy
číslo 03 a 04.

Kód indikátoru:

07.41.14

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem ? dětí, žáků

Dosažená hodnota:

8,00

Přírůstek za monitorovací
období:

3,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.15

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků - chlapci

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

V tomto monitorovacím období nebyli z celkového počtu 3 žáků podpořeni žádní
chlapci.

Kód indikátoru:

07.41.16

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků - dívky

Dosažená hodnota:

6,00

Přírůstek za monitorovací
období:

3,00

Popis:

V tomto monitorovacím období byly z celkového počtu 3 žáků podpořeny 3 dívky.
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Číslo aktivity:

III/3

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Název podporované aktivity: Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje
odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

24,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

3,00

Počet jednotek:

11,00

Přírůstek za monitorovací
období:

8,00

Popis realizace klíčové aktivity:
Za sledované monitorovací období bylo vzděláno 8 pedagogických pracovníků.
Originály certifikátů jsou doloženy v příloze 09 pod kódy:
VY_3.3_DVPP_04 až VY_3.3_DVPP_06 s názvem " Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board
úroveň středně pokročilý"
VY_3.3_DVPP_07 až VY_3.3_DVPP_09 s názvem " Nástoje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu
učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board"
VY_3.3_DVPP_10 až VY_3.3_DVPP_11 s názvem " Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board úroveň
začátečník".
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

07.41.10

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Dosažená hodnota:

11,00

Přírůstek za monitorovací
období:

8,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.11

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - muži

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

Za sledované monitorovací období nebyl podpořen žádný muž z celkového počtu
8 pedagogických pracovníků.

Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy

Dosažená hodnota:

11,00

Přírůstek za monitorovací
období:

8,00

Popis:

Za sledované monitorovací období bylo podpořeno 8 žen z celkového počtu 8
pedagogických pracovníků.
VY_3.3_DVPP_04 až VY_3.3_DVPP_06 s názvem " Dovednosti pedagoga s
interaktivní tabulí SMART Board úroveň středně pokročilý"
VY_3.3_DVPP_07 až VY_3.3_DVPP_09 s názvem " Nástoje Lesson Activity
Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board"
VY_3.3_DVPP_10 až VY_3.3_DVPP_11 s názvem " Dovednosti s interaktivní
tabulí SMART Board úroveň začátečník".

Kód indikátoru:

07.46.01

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži
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Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

Za sledované monitorovací období nebyl úspěšně podpořen žádný muž z
celkového počtu 8 pedagogických pracovníků.

Kód indikátoru:

07.46.02

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Dosažená hodnota:

11,00

Přírůstek za monitorovací
období:

8,00

Popis:

Za sledované monitorovací období bylo úspěšně podpořeno 8 žen z celkového
počtu 8 pedagogických pracovníků.
VY_3.3_DVPP_04 až VY_3.3_DVPP_06 s názvem " Dovednosti pedagoga s
interaktivní tabulí SMART Board úroveň středně pokročilý"
VY_3.3_DVPP_07 až VY_3.3_DVPP_09 s názvem " Nástoje Lesson Activity
Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board"
VY_3.3_DVPP_10 až VY_3.3_DVPP_11 s názvem " Dovednosti s interaktivní
tabulí SMART Board úroveň začátečník".

3. Monitorovací indikátory
Kód indikátoru:

06.12.10

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do
běžných tříd

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet žáků

Kód indikátoru:

06.12.11

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do
běžných tříd - chlapci

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet žáků
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Kód indikátoru:

06.12.12

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do
běžných tříd - dívek

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet žáků

Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

1,00

Dosažená hodnota:

3,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

produkt

Kód indikátoru:

07.41.10

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

3,00

Dosažená hodnota:

11,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Kód indikátoru:

07.41.11

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - muži

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

muži
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Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

3,00

Dosažená hodnota:

11,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

ženy

Kód indikátoru:

07.41.14

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem ? dětí,
žáků

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

5,00

Dosažená hodnota:

8,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Kód indikátoru:

07.41.15

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí,
žáků - chlapci

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

2,00

Dosažená hodnota:

2,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Kód indikátoru:

07.41.16

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí,
žáků - dívky

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:
Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

3,00

Dosažená hodnota:

6,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob
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Kód indikátoru:

07.46.01

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Kód indikátoru:

07.46.02

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

3,00

Dosažená hodnota:

11,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

4. Přehled financování
Celkové výdaje projektu

319 566,00

Veřejné celkem
Strukturální fond
Státní rozpočet

319566

100,00

271 631,10

85,00

47 934,90

15,00

5. Harmonogram čerpání
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení
žádosti o platbu

Předpokládaná
Žádost o platbu požadovaná částka schváleno

% plnění

02

01.10.2011

0,00

0,00

0,00

03

01.04.2012

51 331,00

51 331,00

16,06

05

01.10.2012

106 522,00

0,00

33,33

06

01.04.2013

80 856,50

0,00

25,30

07

01.11.2013

80 856,50

0,00

25,31
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6. Prioritní téma
Číslo prioritního tématu:

72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s
cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného
vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností
vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Stav před podáním MZ:

271 631,10

Aktuální stav:

271 631,10

7. Publicita
Název publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Publicita splněna:

Ano

Popis:
Název publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Publicita splněna:

Ano

Popis:

8. Kontroly na místě

9. Podstatné/nepodstatné změny
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10. Přílohy
Číslo přílohy:

1

Počet listů:

Název přílohy:

3. monitorovací zpráva

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Název přílohy:

VY_3.2_INOVACE,
VY_3.3_DVPP,
VY_3.2_ZAZNAM, JMENNÝ
SEZNAM ŽÁKŮ

Popis:

Číslo přílohy:

9

Počet listů:

Příloha:

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Popis:
Originály certifikátů jsou doloženy též v papírové podobě.
VY_3.2_INOVACE_01_21 až VY_3.2_INOVACE_01_60
záznamové archy 03 až 06
jmenný seznam žáků, na kterých byly ověřovány DUM
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11. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu prohlašuji, že:
1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace;
3. při realizaci projektu byla dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních
veřejných zdrojů, než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace,souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace;
5. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
6. všechny vykazované hodnoty monitorovacích indikátorů se zakládají na příslušných dokladech, které jsou k
dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce.
Tímto požaduji proplacení 2. zálohové platby.
Zakroužkujte žádanou variantu:

ANO

NE

V případě neoznačení ani jedné z variant se má za to, že příjemce nepožaduje proplatit 2. zálohovou
platbu.
Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

- Zuzana Hartmanová

Místo a datum:
Podpis a razítko:
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