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1. Identifikační údaje
Název projektu:

Inovace výuky

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.1496

Název příjemce:

Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

IČ příjemce:

75022893

Číslo smlouvy:

2752/21/7.1.4/2011

Datum zahájení realizace projektu:

01.03.2011

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2013
Celková výše finanční podpory:

381 166,00

Číslo monitorovací zprávy:

1rrtwPM00501

Pořadové číslo zprávy:

5

Datum finalizace zprávy:

09.10.2013

Datum období od:

01.03.2013

Datum období do:

31.08.2013

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

22.10.2013

Další informace o realizaci projektu:
Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi ně rozvoj čtenářské, informační a přírodovědné
gramotnosti, zkvalitnění výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti. Cíle projektu byly postupně
naplňovány jak realizací klíčových aktivit (individualizace výuky, inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i
zlepšením
materiálního zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky. Na projektu se aktivně podílelo 6 učitelů a bylo
podpořeno celkem 34 žáků. Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány na poradách
pedagogického sboru. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto
práci je ocenit. Získané dovednosti budou na naší škole využívány i po skončení projektu. Zejména bychom chtěli
ocenit přínos realizace klíčové aktivity individualizace výuky přírodovědné gramotnosti. Tu jsme vzhledem k
analýze
na začátku projektu považovali za jednu z nejdůležitějších aktivit projektu. Přínos realizace této aktivity spočíval
zejména ve větším zájmu žáků, lepších podmínkách ve výuce a dle našeho názoru i pozitivně ovlivnil studijní
výsledky. Negativně na projektu hodnotíme jeho nepřipravenost ze strany poskytovatele podpory, což se
projevovalo od samého vyhlášení výzvy až po ukončení projektu. Komplikace způsobovalo nedodržování termínů
a rovněž nedostatečná metodická podpora a měnící se podmínky v průběhu projektu.

Zhotovitel MZ/HoP:
Příjmení:

Sýs

Titul před:

Jméno:

Vojtěch

Titul za:

Telefon I:

+420733588046

Telefon II:

Email:

VOJTECH.SYS@EMAIL.CZ

Fax:

Funkce:
Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Sýs

Jméno:

Titul před: Mgr.

Titul za:

Telefon I:

733588046

Telefon II:

Email:

vojtech.sys@email.cz

Fax:

Funkce:

koordinátor

Vojtěch
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Statutární zástupce:
Příjmení:

Lukášková

Jméno:

Titul před: Mgr.

Titul za:

Telefon I:

516463325

Telefon II:

Email:

zs.prosetin@seznam.cz

Fax:

Funkce:

ředitelka

Ilona

2. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

III/1

Název klíčové aktivity:

Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

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

72,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

62,00

Počet jednotek:

72,00

Přírůstek za monitorovací
období:

10,00

Popis realizace klíčové aktivity:
3. a 4. ročník, Přírodověda. Oddělení 3. ročníku (standardně je spojen 1.,2.,3.) v předmětu Prvouka a 4. ročníku
(standardně spojené 4. a 5.r) v předmětu Přírodověda. Ročníky jsou běžně spojené, díky projektu jsme mohli
výuku rozdělit a věnovat se samostatně každému ročníku, což zvyšuje efektivitu výuky. V hodinách jsou aktivně
využívány ICT, zejména výukový software Terasoft. Záznamový arch je v příloze VY_31_HODINY_01. Žádný žák
nepřibyl.
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

06.12.10

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd

Dosažená hodnota:

2,00

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:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
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:
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Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.14

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem ? dětí, žáků

Dosažená hodnota:

9,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.15

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

7,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.16

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Číslo aktivity:

IV/3

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v
této oblasti

Název podporované aktivity: Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových
kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

2,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

2,00

Počet jednotek:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis realizace klíčové aktivity:

Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

07.41.10

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00
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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:
Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.46.01

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.46.02

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
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Číslo aktivity:

V/1

Název klíčové aktivity:

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti
žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce
přírodovědných předmětů.

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a
výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů,
podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

72,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

62,00

Počet jednotek:

72,00

Přírůstek za monitorovací
období:

10,00

Popis realizace klíčové aktivity:
3. a 4. ročník, Přírodověda. Oddělení 3. ročníku (standardně je spojen 1.,2.,3.) v předmětu Prvouka a 4. ročníku
(standardně spojené 4. a 5.r) v předmětu Přírodověda. Ročníky jsou běžně spojené, díky projektu jsme mohli
výuku rozdělit a věnovat se samostatně každému ročníku, což zvyšuje efektivitu výuky. Záznamový arch je v
příloze VY_51_HODINY_01. Žádný žák nepřibyl.
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

06.12.10

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd

Dosažená hodnota:

2,00

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:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
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:
Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Dosažená hodnota:

0,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.14
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Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem ? dětí, žáků

Dosažená hodnota:

9,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.15

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

7,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.16

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Číslo aktivity:

V/2

Název klíčové aktivity:

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a
výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů,
podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

2,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

0,00

Počet jednotek:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00

Popis realizace klíčové aktivity:
Byly vytvořeny 2 sady vzdělávacích materiálů do oblastí a okruhů dle záznamového archu. Materiály jsou uložené
v adresářích VY_52_INOVACE_01-72. Záznamový arch dokládající ověření v rámci běžné výuky je doložen v
souboru VY_52_ZAZNAM_501. Seznamy podpořených žáků jsou v souboru VY_52_074114_601.
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

06.12.10

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00

Popis:
Kód indikátoru:

06.12.11

Název indikátoru:

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd chlapci

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00
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Popis:

.

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:
Kód indikátoru:

06.43.10

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00

Popis:

.

Kód indikátoru:

07.41.14

Název indikátoru:

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem ? dětí, žáků

Dosažená hodnota:

10,00

Přírůstek za monitorovací
období:

10,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.15

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

8,00

Přírůstek za monitorovací
období:

8,00

Popis:

.

Kód indikátoru:

07.41.16

Název indikátoru:

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

Dosažená hodnota:

2,00

Přírůstek za monitorovací
období:

2,00

Popis:

.
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Číslo aktivity:

V/3

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky
v této oblasti.

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a
výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů,
podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
Celkový počet:

14,00

Dosažený počet jednotek v
předchozí MZ:

7,00

Počet jednotek:

14,00

Přírůstek za monitorovací
období:

7,00

Popis realizace klíčové aktivity:
Název kurzu: Environmentální výchova - výchova k přirozené odpovědnosti. dotace 8 hodin.
Název kurzu: Hry, nápady a náměty o přírodě, dotace 6 hodin.
Pedagožky, které kurz absolvovaly aktivně využívájí získané znalosti ve výuce. Certifikáty jsou doloženy v
papírové podobě jako příloha MZ.
Indikátory klíčové aktivity:
Kód indikátoru:

07.41.10

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Dosažená hodnota:

6,00

Přírůstek za monitorovací
období:

4,00

Popis:

Čestné prohlášení

Kód indikátoru:

07.41.11

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - muži

Dosažená hodnota:

1,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:

Čestné prohlášení

Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy

Dosažená hodnota:

5,00

Přírůstek za monitorovací
období:

4,00

Popis:

Čestné prohlášení

Kód indikátoru:

07.46.01

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Dosažená hodnota:

1,00

Přírůstek za monitorovací
období:

0,00

Popis:
Kód indikátoru:

07.46.02

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy
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Dosažená hodnota:

5,00

Přírůstek za monitorovací
období:

4,00

Popis:

.

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:

4,00

Dosažená hodnota:

6,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

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:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

4,00

Dosažená hodnota:

6,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

Měrná jednotka:

Počet žáků

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:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka:

Počet žáků
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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:

0,00

Dosažená hodnota:

2,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

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:

4,00

Dosažená hodnota:

8,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

Měrná jednotka:

Počet osob

Kód indikátoru:

07.41.11

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - muži

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

1,00

Dosažená hodnota:

1,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

muži

Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy

Cílová hodnota:

0,00

Datum cílové hodnoty:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

3,00

Dosažená hodnota:

7,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

Měrná jednotka:

ženy
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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:

18,00

Dosažená hodnota:

28,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

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:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

14,00

Dosažená hodnota:

22,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

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:

31.08.2013

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

4,00

Dosažená hodnota:

6,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

Měrná jednotka:

Počet osob

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:

1,00

Dosažená hodnota:

1,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2012

Měrná jednotka:

Počet osob
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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:

7,00

Datum dosažené hodnoty:

31.08.2013

Měrná jednotka:

Počet osob

4. Přehled financování
Celkové výdaje projektu

381 166,00

Veřejné celkem
Strukturální fond
Státní rozpočet

381166

100,00

323 991,10

85,00

57 174,90

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

76 208,00

76 208,00

19,99

05

01.10.2012

63 292,00

63 292,00

16,60

06

01.04.2013

92 799,00

92 799,00

24,35

07

01.11.2013

148 867,00

0,00

39,06

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:

323 991,10

Aktuální stav:

323 991,10
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7. Publicita
Název publicity:

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

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:
Název publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Publicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Ano

Popis:

8. Kontroly na místě

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

1

Název přílohy:

01 - Monitorovací zpráva

Počet listů:

0

Počet kopií:

0

Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

4

Název přílohy:

09 - Výstupy

Počet listů:

0

Počet kopií:

0

Doložena v
papírové podobě:

Ne

Doložena na CD:

Ano

Příloha:
Popis:

Číslo přílohy:

6

Název přílohy:

Licenční smlouva OP 1.4

Počet listů:

0

Počet kopií:

0

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ne

Příloha:
Popis:

V případě, že v rámci realizace některé z klíčových aktivit I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2 a VI/2 bylo vytvořeno dílo,
splňující definici autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb.,,o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů, jste povinni v souladu s částí II, bodem 15 Rozhodnutí o
poskytnutí dotace poskytnout neomezenou nevýhradní bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví
poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím tzv. Licenční smlouvu, kterou je přiložená v poli Příloha (soubor otevřete
stisknutím pole Otevřít, prosíme, vyplňte a podepsanou statutárním zástupcem školy ji zašlete ve dvou
vyhotoveních v originále spolu s závěrečnou monitorovací zprávou projektu poskytovateli. Následně bude
provedena její kontrola pověřeným pracovníkem Odboru CERA. Bude-li při této kontrole zjištěno nějaké
pochybení, bude Vám Smlouva vrácena zpět k přepracování. Závěrečná monitorovací zpráva bude schválena až
na základě odsouhlasení Smlouvy poskytovatelem (MŠMT). Poté Vám bude vráceno jedno vyhotovení Smlouvy
podepsané vrchním ředitelem sekce řízení OP VK zpět. V případě, že se Vás vyplnění Licenční smlouvy netýká,
zaškrtněte checkbox ?Nerelevantní? .
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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 dřívější proplacení 2. zálohové platby:

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Ne

Mgr. Ilona Lukášková

Místo a datum:
Podpis a razítko:
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