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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

• Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR

• Minimální částka: 300 000 Kč na projekt

• Výše dotace pro SSOŠ F-M, Frýdek-Místek, s.r.o.

• Výpočet dotace

• 300 000 Kč + (2 432 Kč x počet žáků) =

• 300 000 + 2 432 x 323 žáků = 1 085 580,-Kč

• Finanční vypořádání projektu Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0499 do 
31.12.2014



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR (archivace do roku 2025)

•Vytvářel se před podáním projektové žádosti

•Musí vycházet ze vzdělávacích dokumentů školy

•Přináší odpovědi na otázky:

1.Co je cílem projektu?

2.Počet podpořených žáků?

3.Počet podpořených pedagogů?

4.Jaký bude konečný výsledek projektu?

5.Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak 
tato změna bude hodnocena?



PŘEHLED VYTVOŘENÝCH DUM na SSOŠF-M, s.r.o.
Celkový přehled vytvořených digitálních učebních 
materiálů k 31.4.2014
Název šablony Počet sad -plán Počet sad -skutečnost Celkový počet DUM

III/2 22 22 440
II/2 2 2 64

24 24 504

V průběhu trvání projektu (2 roky) tedy bylo vytvořeno

504 digitálních učebních materiálů



TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ VÝZVY S DATEM POČÁTKU 3. 10. 2012

A ZAHÁJENÍ  VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK S DATUMEM

ZAHÁJENÍ 12. 10. 2012 A UKONČENÍM 18. 10. 2012





PROFIL ŠKOLA21

Evaluační nástroj Profil Škola21 -příloha projektového záměru ICT plánu školy
(povinnost v rámci projektu!!!)

•Vstupní a výstupní evaluace bude přílohou závěrečné monitorovací zprávy

– Registrace na http://skola21.rvp.cz

– Škola určí v jaké fázi vývoje se nachází a které oblasti plánuje rozvíjet

– Výstupem je elektronická i tištěná verze podkladů pro ICT plán -tento výstup

bude přiložen k projektovému záměru a kopie výstupu k závěrečné

monitorovací zprávě

http://skola21.rvp.cz/


ČINNOST KOORDINÁTORA 

1. Má klíčovou roli ve využívání ICT na škole a je jednou z
hlavních podmínek výše uvedeného profilu škola 21.

2. Úzká spolupráce s ICT technikem v oblasti zabezpečování
bezporuchového chodu internetu, sítě a programů.

3. Řízení činnosti pedagogických pracovníků zodpovědných na
jednotlivých úsecích za správný chod výukových programů,
zejména -instalace, upgrade, školení.

4. Využívání ICT technologií v komunikaci školy s rodiči, studenty,
využívání e-learningu atd.



III./2 INOVACE ICT PROKAZOVÁNÍ VÝSTUPŮ -SHODNÉ PRO II./2

• Evidence v třídní knize

• Materiály na www.dumy.cz



MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

1.Předmět kontroly MZ

•Výstupy zvolených šablon

•Monitorovací indikátory

•Další povinnosti vyplývající z Příručky OP 1.5

2.Celkem 5 MZ

Průběžná MZ –předkládá se 1 x za 5 měsíců (do 30 dnů)
Závěrečná monitorovací zpráva -předkládá se po ukončení 
realizace projektu za období zbývající 4 měsíců (do 60 dnů)



MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Doposud byly realizovány 4 MZ, 
pátá závěrečná -musí být dokončena a zaslána na MŠMT ČR v 
průběhu června 2014



KONTROLY NA MÍSTĚ
1.Kontroly na místě -ověřování výstupů

• Záznamy v třídní knize

• Inovované výukové materiály

2.Publicita

• Vyvěšení plakátu

• Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců na stránkách MŠMT

• Inventarizace pomocí LOGOLINKu

3.Archivace

• Všechny dokumenty související s realizací projektu – do roku 2025 

v případě kontroly je musí předložit

• Archivace = zálohování, vytváření kopií souborů



Děkuji za pozornost

Ve Frýdku-Místku 30. 4. 2014

Ing. Pavel Bohanes


