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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008295
Identifikace žádosti (Hash): mGNuLP
Zkrácený název projektu: Podpora výuky matematiky na středních školách

Projekt

Číslo programu: 02 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_032 
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol 
II v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: Podpora výuky matematiky na středních školách
Název projektu EN: Support of teaching mathematics at secondary schools

Anotace projektu:
Projekt řeší podporu výuky matematiky digitální formou, která umožní volně dostupné výukové 
programy pro formální i neformální vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních (školy, odpolední kroužky) 
ale i domácí procvičování probírané tématiky a její zpětné doučení. Projektem je zamýšleno 
zkvalitnění výuky matematiky a tím zvýšení úrovně znalostí studentů středních škol.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
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Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu: Ne
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: Ano
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Velký projekt
Režim financování: Ex-ante

:

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle 

Číslo programu, Název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority, Název investiční 
priority

02.3.68 Omezování a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
a rovněž možnostem formálního a neformálního 
vzdělávání, které umožňuje zpětné

Číslo opatření, Název opatření  

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle
TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení

Číslo, Název
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 
žáků v klíčových kompetencích
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Procentní podíl 100,00
Kategorie regionu:

Více rozvinuté 12,00
Méně rozvinuté 88,00

Popis projektu 

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší odstranění bariéry nezájmu studentů o výuku matematiky v rámci povinných osnov, které 
jsou na různých typech středních škol odlišné. Úroveň maturity z matematiky by se s největší 
pravděpodobností odvíjela od výuky matematiky na středních školách s nejnižší úrovní požadovaných 
znalostí, což rozhodně nepovede ke zvýšení úrovně znalostí matematiky požadované vysokými 
školami. 
Je tedy třeba hledat cesty k probuzení zájmu o tuto vědu. Cesty, v nichž by jednotlivá témata byla 
podávána srozumitelně, text byl hojně doplněn ilustracemi, animacemi a řešenými úlohami z praxe , 
které podporují pochopení tématu. 
Odbourá se tak i obava z povinné státní maturity z matematiky, kterou bude od školního roku 
2020/21 většina typů škol absolvovat.

Jaké jsou příčiny problému?
Matematika, pokud se správně učí ať už při formálním vzdělávání (ve škole) nebo neformálním 
vzdělávání (např. digitální formou), dokáže vybudovat v mladém člověku schopnost soustavně, 
pečlivě a přesně dodržet postup, použít analytické schopnosti a uspět při řešení úlohy. Učí mladé lidi 
tomu, co jim pomůže v ostatních předmětech i v praktickém životě.

Co je cílem projektu? 
Cílem projektu je nabídnout studentům i pedagogům středních škol  ale i všem zájemcům z široké 
veřejnosti k základní výuce (formální vzdělávání) dobrovolnou doplňkovou podporu formou 
digitálního neformálního vzdělávání, které umožní pomocí internetu v rámci samostudia:
- e-learningové lekce z probíraných témat středoškolské matematiky
- domácí procvičování probírané tematiky
- zpětné doučení nepochopené látky  
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- testovací modul pro ověření znalostí získaných samostudiem
Pedagogové budou moci rozvíjet schopnost pracovat s výstupy neformálního vzdělávání v systému 
formálního vzdělávání. 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
Realizací projektu bude dosaženo:
- podpory a rozvoje těchto klíčových kompetencí studentů středních škol:
    - matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií
    - schopnost práce s digitálními technologiemi
    - schopnost učit se (formou samostudia), 
- studenti se budou moci při neformálním (digitálním) vzdělávání vrátit k pro ně problémovým 
partiím matematiky, které jim budou zpřístupněny jinou, pro ně snad přijatelnější, formou
- podpory pedagogů a pracovníků v neformálním vzdělávání formou propojování formálního a 
neformálního vzdělávání a navazování efektivní dlouhodobé spolupráce mezi školami, školskými 
zařízeními a organizacemi neformálního vzdělávání.
- výstupy Projektu podpoří pedagogické pracovníky ve schopnosti pracovat s výstupy neformálního 
vzdělávání v systému formálního vzdělávání a současně podpoří pracovníky neformálního vzdělávání 
tak, aby bylo neformální vzdělávání cíleně zaměřeno na rozvoj zvolených klíčových kompetencí 
studentů středních škol.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
Projekt řeší několik aktivit:
1) Řízení projektu:
Na této aktivitě se bude podílet celý realizační tým, který se skládá ze dvou částí - Tým 
administrativní a tým odborný. Popis realizačního týmu viz. níže.
2) Podpora rozvoje:
Pracovníci formálního a neformálního vzdělávání, kteří se budou podílet na tvorbě vzdělávacích 
programů se budou pravidelně účastnit setkání, workshopů a konferencí zaměřené na propojování 
formálního a neformálního vzdělávání. 1x za pololetí se budou účastnit workshopu na území kraje, 1x 
za rok pak konference celostátní.
3) Proškolení pracovníků BOZP:
V rámci projektu budou pracovníci, kteří budou ověřovat vzdělávací programy proškoleni v oblasti 
BOZP -  Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky v rozsahu 20h. 
4)Tvorba vzdělávacích programů:
Po celou dobu realizace projektu se budou vytvářet vzdělávací programy (celkem 3) Každý vzdělávací 
program bude obsahovat několik lekcí, které budou obsahovat stručnou teoretickou část a rozsáhlejší 
praktickou část zaměřenou na aplikaci teoretických poznatků na úlohy z praxe. K jednotlivým lekcím 
nebo skupině lekcí budou přiloženy testy k ověření pochopení daného okruhu. Jednotlivé okruhy jsou 
rozpracovány do lekcí určených pro cílové skupiny I, II a pro cílovou skupinu III ? skupinu se 
specifickými potřebami ? talentovaní žáci.
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Součástí vzdělávacích programů bude osobnostní rozvoj učitele, výměna zkušeností a příkladů dobré 
praxe formálního i neformálního vzdělávání. 
Projekt realizuje žadatel a partneři s využitím odborné pomoci dalších organizací a expertů.
5) Ověření vzdělávacích programů:
Pracovníci spolupracujících subjektů budou ověřovat vzdělávací programy v praxi a na základě 
poznatků evaluovat vzdělávací programy.

Popis realizačního týmu projektu :
Realizační tým se skládá z administrativního týmu a odborného týmu. Administrativní tým je složen z 
ředitele projektu (0,5 úv.), 2 projektových manažerů (2x 0,25 úv.), asistenta realizačního týmu (1,0 
úv.), účetního (0,25 úv.)  a finančního manažera (0,25 úv). Odborný tým se pak skládá z excelentního 
vědeckého pracovníka (900h/projekt), 5 vědeckých pracovníků (0,5 úv., 0,25 úv. 0,25 úv. a 2x 
350h/projekt), 10 odborných pracovníků matematiků (každý 0,25 úv.), 5 metodiků (3x 150h/rok 
100h/rok a 50h/rok). Všichni tito pracovníci se budou podílet na vytváření výukových programů a 
jejich metodických postupů a konzultaci. V rámci realizaci klíčové aktivity Podpora rozvoje se budou 
účastnit na workshopech a konferencí pořádanou CKP. Pracovníci jsou vybráni z partnerských 
organizací.
Dále se odborný tým skládá z 9 odborných pracovníků - lektorů, kteří jsou vybráni ze spolupracujících 
subjektů. Tito lektoři budou absolvovat školení, která jsou potřebná pro ověřování výukových 
programů v praxi na svých školách. 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Propagace a publicita projektu : zveřejnění informací a jejich aktualizace o projektu s logo linky na 
webových stránkách žadatele i partnerů a spolupracujících subjektů, informování o projektu 
prostřednictvím tiskové konference, na odborných konferencích a seminářích, v odborných 
časopisech, která se zaměřují na oblast vzdělávání matematiky na SŠ. Veškeré materiály a propagační 
předměty budou označeny povinnou publicitou projektu.

V čem je navržené řešení inovativní? 
Projekt je inovativní v tom smyslu, že umožní dostupnost kvalitních vzdělávacích programů 
matematiky, kterou můžou využívat jak pedagogiční pracovníci v hodinách matematiky na středních 
školách, tak v rámci odpoledních kroužků při doučování matematiky, tak i samotní studenti a žádi při 
domácím doučování probírané látky, kterou si mohou procvičit a doučit se to, co třeba nepochopili v 
hodinách.

Jaká existují rizika projektu? 
-       změny v personálním obsazení realizačního týmu
- nepodaří se správně vytipovat problémové oblasti
- nepodaří se nastavit správné úrovně obtížnosti v jednotlivých lekcích
Veškerá rizika jsou považována za nízká.
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Klíčová slova :

Cílová skupina 

Cílová skupina:
Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou v tomto projektu žáci SŠ, kteří zakončují své vzdělávání na střední škole 
maturitní zkouškou. Projekt je zaměřen na podporu formálního a neformálního vzdělávání formou e-
learningových výukových programů, které mohou žáci využívat ať už při domácí přípravě, ve škole či v 
nějakém doučovacím kroužku.
Dosažení vyšší úrovně znalostí matematiky dle předepsaných osnov.
Celková úspěšnost maturitních zkoušek z matematiky v školním roce 2019/2020 všech zapojených SŠ 
by neměla klesnout pod 90%.
Využívání formální a neformální podpory studia matematiky na SŠ

Cílová skupina (nadaní studenti)
Vyšší účast a počet úspěšných řešitelů v rámci MO skupiny A, B, C.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Popis cílové skupiny:
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do projektu tak, že budou moci volně používat 
výukové programy v hodinách matematiky na střední škole. Práce s výukovými materiály jim pomůže 
k:

- Zavedení nejnovějších informačních technologií do výuky matematiky na SŠ
- Jednotná metodika výuky matematiky na různých typech SŠ.  zkvalitnit výuku matematiky na 
středních školách. 

Cílová skupina:
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Popis cílové skupiny:
Cílová skupina pracovníci ve vzdělávání jsou zapojeni do projektu tak, že budou moci volně používat 
výukové programy v doučovacích kroužcích matematiky pro přípravu na maturitu. Práce s výukovými 
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materiály jim pomůže zkvalitnit přípravu na výuku matematiky. 
 Práce s výukovými materiály jim pomůže k:
- Zavedení nejnovějších informačních technologií do výuky matematiky na SŠ
- Jednotná metodika výuky matematiky na různých typech SŠ.  podporou v neformálním vzdělávání 

Cílová skupina:
Pracovníci ve vzdělávání
Popis cílové skupiny:
Cílová skupina pracovníci ve vzdělávání jsou zapojeni do projektu tak, že budou moci volně používat 
výukové programy v doučovacích kroužcích matematiky pro přípravu na maturitu. Práce s výukovými 
materiály jim pomůže zkvalitnit přípravu na výuku matematiky.
 Práce s výukovými materiály jim pomůže k:

- Zavedení nejnovějších informačních technologií do výuky matematiky na SŠ
- Jednotná metodika výuky matematiky na různých typech SŠ.  zkvalitnit výuku matematiky na 
středních školách i v neformálním vzdělávání 

Subjekty projektu 

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Gymnázium Uherské Hradiště
IČ: 60371684
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 1. 7. 1991
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano
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Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Zlínský kraj
Název okresu: Uherské Hradiště
Název ORP: Uherské Hradiště
Městská část:
Obec: Uherské Hradiště
Část obce: Uherské Hradiště
Ulice: Velehradská třída
PSČ: 686 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:

218

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: Doc. RNDr.
Jméno: Zdeněk
Příjmení: Botek
Titul za jménem: Csc.
Telefon: +420572434111
Mobil: +420602767035
Email: botek@guh.eduzk.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
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Název subjektu: Společnost Otakara Borůvky
IČ: 68727046
DIČ / VAT id:
Právní forma: Spolek
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 4. 3. 1999
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
- má zástupce - odborného pracovníka v radě projektu
- jeho pracovníci jsou zapojeni do realizace tvorby výukových programů
- jeho pracovníci (metodici) se podílí na vytvoření metodiky k tvorbě výukových programů
- zodpovídá za propojení formálního a neformálního vzdělávání, určuje evaluační skupiny pro 
evaluaci výukových programů ve skupinách neformálního vzdělávání

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název okresu: Brno-město
Název ORP: Brno
Městská část: Brno-střed
Obec: Brno
Část obce: Veveří
Ulice: Janáčkovo náměstí
PSČ: 602 00
Číslo orientační: 2a
Číslo popisné/
evidenční:

654

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:
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Osoby subjektu 

Titul před jménem: doc. RNDr.
Jméno: Bedřich
Příjmení: Půža
Titul za jménem: CSc.
Telefon:
Mobil: +420541142890
Email: puza@fbm.vutbr.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Typ subjektu: Partner bez finančního příspěvku
Kód státu: CZE - Česká republika
Název subjektu: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
IČ: 60371757
DIČ / VAT id:
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem
Je subjekt právnickou osobou?: Ano
Datum vzniku: 1. 7. 1991
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází 
operace CZ:
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- má zástupce v radě projektu - vědecký pracovník
- jeho odborní pracovníci se podílí na vytváření výukových programů
- jeho odborní pracovníci se zúčastňují proškolování cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v oblasti vzdělávání formálního i neformálního
- jeho odborní pracovníci evaluují výukové programu v cílových skupinách

Adresy subjektu 

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Zlínský kraj
Název okresu: Uherské Hradiště
Název ORP: Uherský Brod
Městská část:
Obec: Uherský Brod
Část obce: Uherský Brod
Ulice: Komenského
PSČ: 688 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:

169

Kód druhu čísla
domovního:

1

WWW:

Osoby subjektu 

Titul před jménem: RNDr.
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Krpal
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: +420572632460
Email: jaroslav.krpal@gjak.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano
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Umístění 

Dopad projektu: CHKO/NP:

CZ010 Hlavní město Praha
 

CZ020 Středočeský kraj  
CZ031 Jihočeský kraj  
CZ032 Plzeňský kraj  
CZ041 Karlovarský kraj  
CZ042 Ústecký kraj  
CZ051 Liberecký kraj  
CZ052 Královéhradecký kraj  
CZ053 Pardubický kraj  
CZ063 Kraj Vysočina  
CZ064 Jihomoravský kraj  
CZ071 Olomoucký kraj  
CZ072 Zlínský kraj  
CZ080 Moravskoslezský kraj  

Místo realizace: CHKO/NP:

CZ072 Zlínský kraj
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Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Náplní této aktivity je organizační, technické a propagační zabezpečení Projektu. Sem spadá tvorba 
organizačního schématu, určení zodpovědností, administrace Projektu, vedení účetnictví, zajišťování 
a příprava školících prostor, tvorba rozvrhu školení, tisk a publikování školicích materiálů, metodické 
vedení, zajištění práce řídící komise Projektu, propagace a publicita Projektu (údržba webových 
stránek, informování o projektu prostřednictvím tiskové konference, na odborných konferencích a 
seminářích, v odborných časopisech, která se zaměřují na oblast vzdělávání matematiky na SŠ). 

Přehled nákladů:
Mzdové náklady realizačního týmu - viz. příloha realizační tým. Dále pořízení vybavení pro pracovníky 
odborného týmu (Notebooky).

Název klíčové aktivity: Podpora rozvoje

Popis klíčové aktivity:
Pracovníci formálního a neformálního vzdělávání, kteří se budou podílet na tvorbě vzdělávacích 
programů se budou pravidelně účastnit setkání, workshopů a konferencí zaměřené na propojování 
formálního a neformálního vzdělávání pořádané v rámci aktivity č. 5 výzvy - CKP. Pracovníci se budou 
účastnit minimálně 1x za pololetí workshopu na území kraje, 1x za rok pak konference celostátní.

Přehled nákladů:
Mzdové náklady jednotlivých pracovníků, cestovné náklady hrazené z nepřímých nákladů.

Název klíčové aktivity: Proškolení pracovníků BOZP

Popis klíčové aktivity:
Všichni Odborní pracovníci - lektoři, kteří budou provádět ověřování vzdělávacích programů budou 
proškoleni v rámci školení BOZP - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické 
pracovníky v rozsahu 20h

Přehled nákladů:
Mzdové náklady Odborných pracovníků - lektorů (9x) a náklad na školení.
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Název klíčové aktivity: Tvorba vzdělávacích programů

Popis klíčové aktivity:
Vědečtí pracovníci (1-5) společně s odbornými pracovníky matematiky (1-10), metodiky (1-5) a 
excelentní vědecký pracovník budou společně vytvářet vzdělávací programy tak, aby jejich zpracování 
bylo co nejkvalitnější a nejsrozumitelnější. Jeho využití bude jak ve výuce hodin matematiky na SŠ, tak 
při doučování doma nebo v kroužcích matematiky. Celkem 3 ucelené vzdělávací programy s 
metodikou a pracovními listy vzniknout jak v tištěné podobě (metodika) tak v digitální podobě 
formou e-learningových programů. Obsah a popis vzdělávacích programů je přiložen jako příloha č. 
18.

Přehled nákladů:
Mzdové náklady vědeckých pracovníků, odborných pracovníků matematiky, excelentního vědeckého 
pracovníka a metodiků. Dále externí dodavatel výukových programů v digitální podobě a tištěná 
podoba metodiky a pracovních listů.

Název klíčové aktivity: Ověření vzdělávacích programů

Popis klíčové aktivity:
Odborní pracovníci - lektoři (1-9) se zúčastní seminářů potřebných pro realizaci ověření programů. 
Školení bude zaměřeno na metodiku, obsah a formu evaluovaných výukových programů. Na základě 
tohoto proškolení budou provádět evaluaci ve formálním i neformálním vzdělávání u spolupracujících 
subjektů a posléze ji vyhodnotí. Každý modul bude testován ve 3 zařízeních - formálním i 
neformálním.

Přehled nákladů:
Mzdové náklady Odborných pracovníků - lektorů, seminář pro lektory, notebooky pro lektory.
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procen
to

Měrná 
jednotka 
(přednastave
na ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 14 541 245,00 100,00  
 1.1 Výdaje na přímé aktivity 0,00 0,00 11 632 996,00 80,00  
 1.1.1 Osobní výdaje 0,00 0,00 8 430 696,00 57,98  
 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské 

příspěvky
0,00 0,00 6 638 400,00 45,65  

 1.1.1.1.1 Platy 0,00 0,00 1 944 000,00 13,37  
 1.1.1.1.1.1 Vědecký pracovník 1 (0,5 úv) 27 000,00 36,00 972 000,00 6,68 Počet měsíců  
 1.1.1.1.1.2 Vědecký pracovník 2 (0,25 úv) 13 500,00 36,00 486 000,00 3,34 Počet měsíců  
 1.1.1.1.1.3 Vědecký pracovník 3 (0,25 úv) 13 500,00 36,00 486 000,00 3,34 Počet měsíců  
 1.1.1.1.2 DPČ 0,00 0,00 2 800 000,00 19,26  
 
1.1.1.1.2.0
1

Odborný pracovník matematik 1 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
2

Odborný pracovník matematik 2 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  
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1.1.1.1.2.0
3

Odborný pracovník matematik 3 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
4

Odborný pracovník matematik 4 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
5

Odborný pracovník matematik 5 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
6

Odborný pracovník matematik 6 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
7

Odborný pracovník matematik 7 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
8

Odborný pracovník matematik 8 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 
1.1.1.1.2.0
9

Odborný pracovník matematik 9 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  
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1.1.1.1.2.1
0

Odborný pracovník matematik 10 
(0,25 úv.)

14 000,00 20,00 280 000,00 1,93 Počet měsíců  

 1.1.1.1.3 DPP 0,00 0,00 1 894 400,00 13,03  
 
1.1.1.1.3.0
1

Excelentní vědecký pracovník 
(300h/rok)

586,00 900,00 527 400,00 3,63 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
2

Vědecký pracovník 4 350,00 50,00 17 500,00 0,12 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
3

Vědecký pracovník 5 350,00 50,00 17 500,00 0,12 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
4

Metodik 1 (150h/rok) 350,00 450,00 157 500,00 1,08 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
5

Metodik 2 (150h/rok) 350,00 450,00 157 500,00 1,08 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
6

Metodik 3 (150h/rok) 350,00 450,00 157 500,00 1,08 Počet hodin  
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1.1.1.1.3.0
7

Metodik 4 (100h/rok) 350,00 300,00 105 000,00 0,72 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
8

Metodik 5 (50h/rok) 350,00 150,00 52 500,00 0,36 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.0
9

Odborný pracovník - lektor 1 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
0

Odborný pracovník - lektor 2 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
1

Odborný pracovník - lektor 3 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
2

Odborný pracovník - lektor 4 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
3

Odborný pracovník - lektor 5 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  
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1.1.1.1.3.1
4

Odborný pracovník - lektor 6 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
5

Odborný pracovník - lektor 7 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
6

Odborný pracovník - lektor 8 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 
1.1.1.1.3.1
7

Odborný pracovník - lektor 9 
(300h/projekt)

260,00 300,00 78 000,00 0,54 Počet hodin  

 1.1.1.1.4 Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 1 317 870,00 9,06  
 1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 

platů a DPČ 
32 945,00 36,00 1 186 020,00 8,16 Počet měsíců  

 1.1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z 
DPP

3 662,50 36,00 131 850,00 0,91 Počet měsíců  

 1.1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 474 426,00 3,26  
 1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 

platů a DPČ 
11 860,00 36,00 426 960,00 2,94 Počet měsíců  
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 1.1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
DPP

1 318,50 36,00 47 466,00 0,33 Počet měsíců  

 1.1.1.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.5 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.5.1 Pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2 Cestovní náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.1 Zahraniční 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2.2 Per diem 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00 985 800,00 6,78  
 1.1.3.1 HW a osobní vybavení 0,00 0,00 985 800,00 6,78  
 1.1.3.1.1 NB vč. OS windows + MS Office 31 800,00 31,00 985 800,00 6,78 ks  
 1.1.3.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.3.3 Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.4 Nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.5 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6 Nákup služeb 0,00 0,00 2 216 500,00 15,24  
 1.1.6.1 Outsourcované služby 0,00 0,00 2 216 500,00 15,24  
 1.1.6.1.1 Digitalizace programů 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00 10,32 produkt  
 1.1.6.1.2 Úvodní a závěrečná konference 200 000,00 2,00 400 000,00 2,75 Počet  
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 1.1.6.1.3 Školení Základní norma 
zdravotnických znalostí (20h)

1 500,00 9,00 13 500,00 0,09 Účastníci  

 1.1.6.1.4 Seminář pro odborné pracovníky k 
evaluaci programů

20 000,00 3,00 60 000,00 0,41 Počet  

 1.1.6.1.5 Tisk vzdělávacích programů a 
metodiky

3 000,00 81,00 243 000,00 1,67 Počet  

 1.1.6.2 Nájem a leasing 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.6.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.7 Přímá podpora 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2 Nepřímé náklady 2 908 249,00 20,00  
 1.3 Úspory projektu 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.3.1 Úspory nad 10% 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.3.2 Úspory k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00  
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 14 541 245,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 14 541 245,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 14 541 245,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 11 749 325,96
Národní veřejné zdroje: 2 791 919,04
Podpora celkem: 14 541 245,00
Vlastní zdroj financování: 0,00
% vlastního financování: 0,00
Zdroj financování vlastního podílu:
% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 5. 9. 2018
Zálohová platba: Ano
Záloha - plán: 3 500 000,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 20. 12. 2018
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Zálohová platba:
Záloha - plán: 3 200 000,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 000 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 20. 6. 2019
Zálohová platba:
Záloha - plán: 3 200 000,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 500 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 20. 12. 2019
Zálohová platba:
Záloha - plán: 3 200 000,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 300 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 20. 6. 2020
Zálohová platba:
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Záloha - plán: 1 441 245,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 300 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 20. 12. 2020
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 300 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7
Datum předložení: 18. 6. 2021
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 2 500 000,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 8
Datum předložení: 20. 9. 2021
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
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Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 641 245,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: Ano

Indikátory 

Kód indikátoru: 50810
Název indikátoru: Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2018
Cílová hodnota: 9,000
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2021
Měrná jednotka: Organizace
Typ indikátoru: Výsledek
Definice indikátoru:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v 
rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která 
zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace 
(pilotování, ověřování) systémového nebo koncepčního projektu.
Popis hodnoty:
Do projektu bude zapojeno celkem 9 spolupracujících organizací, které se zapojí formou realizace 
ověřování programů na cílové skupině žáci SŠ. Z každé spolupracující organizace bude zapojen jeden 
odborný pracovník - lektor, který v rámci realizace projektu absolvuje vzdělání BOZP, dále se proškolí 
na jednotlivé programy, které bude posléze ověřovat v praxi a evaluovat. 

Kód indikátoru: 51301
Název indikátoru: Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
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Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2018
Cílová hodnota: 3,000
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2021
Měrná jednotka: moduly
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:
Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, který bude v souladu se 
zaměřením konkrétního SC. Jedná se o dlouhodobé systematické vzdělávání s metodickou oporou, 
které umožní uplatňovat nově získané vědomosti a dovednosti v pedagogické praxi.
Popis hodnoty:
Realizací projektu vzniknou celkem 3 vzdělávací programy. Všechny programy budou formou 
tištěných metodických materiálů a zároveň budou digitalizovány do elektronického interaktivního 
vzdělávacího programu. Vzdělávací programy bude tvoři skupina odborných pracovníků - 
matematiků, kteří se společně s metodiky a vědeckými pracovníky budou podílet na vytváření 
kompletní koncepce vzdělávacího programu a metodických materiálů. Všechny programy budou 
ověřovány v praxi prostřednictvím odborných pracovníků - lektorů ze spolupracujících subjektů. 
Ověření prvního programu proběhne již v prvním pololetí roku 2019, další dva pak do konce realizace 
projektu. Obsah programů je rozepsán v příloze č. 18 Vzdělávací programy 

Horizontální principy 

Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 
zaměstnání

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Při realizaci projektu bude uplatňován obecný princip rovnosti v rozhodovacích procesech a řízení 
projektu. Konečnými uživateli jsou fyzické osoby - žáci SŠ a pedagogičtí pracovníci a nejsou nastavena 
žádná diskriminační opatření z hlediska pohlaví, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální 
orientace, etnického původu apod.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
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Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt má neutrální dopad z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Při realizaci projektu bude uplatňován obecný princip rovnosti v rozhodovacích procesech a řízení 
projektu. Konečnými uživateli jsou fyzické osoby - žáci SŠ a pedagogičtí pracovníci a nejsou nastavena 
žádná diskriminační opatření z hlediska pohlaví, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální 
orientace, etnického původu apod.

Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele 
prohlašuje:
- Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou.
- Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu 
bez ohledu na to, zda byly žadatelem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo 
skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a 
které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci 
finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční 
nástroje poskytují.
- Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních 
programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které 
mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které 
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů 
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financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV.

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)
Text čestného prohlášení:

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem žadatele 
prohlašuje:
- Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu.
- Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
- Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+.
- Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu.
- Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším 
využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz 
implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen.
- Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za 
účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací.
- Zavazuji se k tomu, že  o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV.
- Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude 
vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.
- Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to 
kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho 
udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Dokumenty 
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Pořadí: 1
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti_Žadatel
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti_Žadatel
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: iVrmm8N0yE-
SLS_pIcMfsA|3679508::1_prohlaseni_o_prijatelnosti_guh.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ALHORRIC
Datum vložení: 14. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Harmonogram klíčové aktivity
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčové aktivity
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: E8-
DGfn7GUS62DYcMEz9PA|3678704::2_Harmonogram_klicovych_aktivit.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ALHORRIC
Datum vložení: 14. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Realizační tým
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Realizační tým
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
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Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: bvtAMJvlLUyiK70D4aQ6OA|3678665::3_Realizační 
tým.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ALHORRIC
Datum vložení: 14. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Komentář k rozpočtu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: sN-kf1p2KESjWEesWLW8bA|3678672::4_Komentář k 
rozpočtu.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ALHORRIC
Datum vložení: 14. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Zkušenosti s prací s cílovou skupinou
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Zkušenosti s prací s cílovou skupinou
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

7XwbTH5SuEqvI2LmtfWvaw|3679525::5_zkusenosti_pra
ce_s_cilovou_skupinou.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ALHORRIC
Datum vložení: 14. 9. 2017
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury_žadatel
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prokázání vlastnické struktury_žadatel a partner
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: WN4N-
EiVI020PmV88jZqpg|3679534::6_prokazani_vlastnicke_struktury_zadatel.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Čestné prohlášení partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení partnera
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

BoadEowlOEaynlMR9QX9aw|3679571::7_CP_partner.ra
r
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Pořadí: 8
Název dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o přijatelnosti partnera (souhrnné čestné 
prohlášení)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Q-dn9uN3xkWARpcKgx3KYw|3679605::8_CP_prohlašení 
o přijatelnosti_partner.rar
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Prohlášení o souladu projektu s pravidly VP - aktivita č. 4
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Prohlášení o souladu projektu s pravidly VP - aktivita č. 4 
a 7
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rIzxDI3yJ02U_ZtVskTk3w|3679618::9_Prohlaseni o 
souladu s pravidly VP_BKII_aktivity_04_07podepsan+ę.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Doklady k oprávněnosti_žadatel
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
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Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AZwxZVntBEKFrweMQcqMfg|3679682::10_Doklad k 
oprávněnosti žadatele.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Doklady k oprávněnosti_partner
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: OXG8D6JigECp9lQZgBd0kA|3679698::11_doklad k 
oprávněnosti_partneři.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Smlouva o partnerství
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Smlouva o partnerství
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

30rdEj2NFkiyzBD0_P0liA|3679787::12_partnerska_smlo
uva.pdf
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Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Jc1w3gCkMUWOyaFd2-
EMHg|3679717::13_Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Přehled vytvářených programů, zvolených tematických 
oblastí a rozvíjených klíčových kompetencí (aktivita č. 4)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled vytvářených programů, zvolených tematických 
oblastí a rozvíjených klíčových kompetencí (aktivita č. 4)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: MLQMCCc2ZkK_V6Lsu89Cpw|3679730::14_prehled_ 
programu_temat.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001



Sestava vytvořena v MS2014+ MMBOTZDE 29.9.2017 8:54

35

Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Seznam organizací zapojených do projektu (aktivita č. 4)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam organizací zapojených do projektu (aktivita č. 2, 
3, 4 a 6)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: FD8S1uNF4kqzD44LvoHnYQ|3679803::15_seznam 
organizaci_zapojenych_do_projektu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 20. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: CV Excelentního pracovníka
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: vOrYbZrtSEmLBK35Bcck-A|3678619::cv-fuchs.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 28. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Do projektu je zapojen excelentní pracovník.

Pořadí: 17
Název dokumentu: Veřejná zakázka
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
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Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 9COQTehiEEyXXQ4YbYBAoA|3678653::VZ_digitalizace 
programů.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 28. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Projekt počítá s veřejnou zakázkou na dodavatele digitalizace výukových programů. Tato VZ nelze z 
důvodu technických problémů ISKP zadat do záložky VZ a hlásí to chybu při finalizaci. VZ přikládáme v 
příloze. Jedná se o plánovanou VZ v hodnotě 1500000 na dodávku v režimu 

Pořadí: 18
Název dokumentu: Vzdělávací programy
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: gGP-iLg8kESxvR25E98uVA|3679233::Vzdělávací 
programy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MNMALHAN
Datum vložení: 29. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Obsah a popis vzdělávacích programů


