
 

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 
 

Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií 

do výuky. 

Realizátor: ATTEST, s.r.o. 
 Jablonecká 19 
 460 01, Liberec 1 
 www.attest.cz 

 
Hlavní partner: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 Masarykova 542/18 
 460 01 Liberec 
www.cvlk.cz 

 

1 Aktivity pro školy 

1.1 Vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek OP VK 

Realizace aktivity: říjen 2014 – únor 2015 

Garant aktivity: ATTEST, s.r.o. 

Z každé partnerské školy bude proškolen minimálně 1 pracovník, který bude mít následně 
na starosti veřejnou zakázku v projektu – tj. nákup vybraného zařízení. 
Na školení bude těmto pracovníkům vysvětlen postup VZ a dostanou formuláře potřebné 

pro realizace VZ. Dále bude vyškoleným pracovníkům při realizaci veřejné zakázky k dispozici 

manažer projektu, který zodpoví jejich případné dotazy.  

Se specifikací zařízení pro potřeby VZ pomůže školám v rámci mentoringu pověřená osoba.  

Cílem je vyčerpat všechny přímé náklady, aby nedošlo ze strany zadavatele ke krácení 

nepřímých nákladů. 

Školení bude realizováno ve 2 – 3 termínech na přelomu října a listopadu 2014 v prostorách 

společnosti ATTEST, s.r.o. 



 

1.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky 

Realizace aktivity: říjen 2014 – červenec 2015 

Garant aktivity: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Pro získání každého jednoho kusu vybraného zařízení je třeba podpořit 1 pedagogického 

pracovníka. Tudíž pokud škola zamýšlí nakoupit 6 tabletů, 4 notebooky a 2 netbooky 

(dohromady 12 zařízení), musí kurzy projít (být podpořeno) 12 pedagogických pracovníků 

dané školy. 

Podpořeným pedagogickým pracovníkem se stává ten, který projde všemi třemi skupinami 

kurzů („co máme“, „co chceme“ a „oborové didaktiky“) v podmíněném rozsahu. Tudíž 

v našem příkladu všech 12 pedagogických pracovníků musí projít kurzy ve všech třech 

skupinách dle minimálního podmíněného rozsahu. 

Podmíněný rozsah: 

1. skupina kurzů min. 5 hodin 

2. skupina kurzů min. 5 hodin 

3. skupina kurzů min. 15 hodin 

1.2.1 1. skupina - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - 

„co už máme“ (aktivita B1) 

Následující výčet kurzů je výběrový. Každá škola má povinnost absolvovat školení v min. 

časové dotaci 5 hodin, tzn., že každý pedagogický pracovník musí absolvovat tolik kurzů, aby 

součet jejich časové dotace za školu byl minimálně 5 hodin. 

Kurzy: 

− Internet a komunikační aplikace (16 h), 

− WORD 2010  - práce s textovými soubory (8 h) 

− WORD 2013 – práce s textovými soubory (8 h) 

− EXCEL 2010 – užívání tabulkového procesoru (8 h) 

− EXCEL 2013 – užívání tabulkového procesoru (8 h) 

− PowerPoint 2010 II. (6 h) 

− PowerPoint 2013 II. (7 h) 

− Počítačová kriminalita a kyberšikana (5 h) 

− Autorské právo ve školní praxi (6 h) 



 

1.2.2 2. skupina - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - 

„co chceme“ (aktivita B2) 

Následující výčet kurzů je výběrový. Každá škola má povinnost absolvovat školení v min. 

časové dotaci 5 hodin, tzn., že každý pedagogický pracovník musí absolvovat tolik kurzů, aby 

součet jejich časové dotace za školu byl minimálně 5 hodin. 

Kurzy: 

− Využití tabletů ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (4 h) 

− Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce pro ZŠ (4 h) 

− Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce pro střední školy (6 h) 

− Elektronické vedení dokumentů školy (10 h) – el. žákovská knížka, el. třídnice, el. 

docházka, el. školní síť a cloudová úložiště 

− E-learning pro pedagogy (5 h) 

1.2.3 3. skupina - Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - 

„oborové didaktiky“ (aktivita B3) 

Následující výčet kurzů je výběrový. Každá škola má povinnost absolvovat školení v min. 

časové dotaci 15 hodin, tzn., že každý pedagogický pracovník musí absolvovat tolik kurzů, 

aby součet jejich časové dotace za školu byl minimálně 15 hodin. 

Kurzy: 

− Netradiční formy výuky v matematice - využití ICT (4 h) 

− Geocaching - nástroj pro podporu přírodopisné gramotnosti (4 h) 

− Didaktika českého jazyka a literatury s ICT (6 h) 

− Didaktika anglického jazyka s ICT (6 h) 

− Didaktika německého jazyka s ICT (5 h) 

− Didaktika odborných předmětů s ICT (5 h) 

− Didaktika přírodovědných oborů s ICT (5 h) 

 

Na kurzy se budou moci pedagogičtí pracovníci hlásit po vyzvání zástupcem ze strany CVLK. 

Podrobné osnovy kurzů jsou uvedeny v příloze. 

 



 

1.3 Koučing, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a 

případných ICT metodiků formou asistence při pedagogických a 

technických problémech s využitím ICT ve výuce 

Realizace aktivity: říjen 2014 – červenec 2015 

Garant aktivity: ATTEST, s.r.o 

V průběhu projektu bude zřízen e-learningový portál, kde budou umístěny všechny 

vzdělávací materiály ke všem kurzům realizovaným v rámci projektu a bude zde možnost 

komunikace a diskuze. 

Dále bude během projektu všem zúčastněným k dispozici ICT mentor, který bude 

nápomocen při specifikaci zařízení, které školy zamýšlejí nakoupit, a dále pro konzultace 

spojené s používáním nakoupeného zařízení. 

 

1.4 Evaluace 

Realizace aktivity: říjen 2014 – červenec 2015 

Garant aktivity: ATTEST, s.r.o 

Školy budou zapojeny do evaluace. Každá škola provede analýzu počátečního stavu před 

zahájením vzdělávacích aktivit projektu. Po ukončení aktivit projektu dojde na každé škole 

k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit v návaznosti na počáteční stav. 

Pro evaluaci budou školám poskytnuty formuláře odpovídající požadavkům projektů OP VK. 

Pro evaluaci dostanou zástupci škol jednotné formuláře. 



 

2 Finanční část projektu 

2.1 Koordinátor školy 

Na základě informací získaných na semináři MŠMT realizovaného dne 23. 9. 2014, může být 

koordinátor školy zaměstnán již od 1. 9. 2014. Doporučujeme proto ředitelům škol úvazky 

uzavřít. Předejdeme tak problémům s dočerpání rozpočtu, jelikož úvazek koordinátora je 

plánován na 11 měsíců, zatímco realizace projektu bude pouze 10 měsíců. Koordinátor může 

za měsíc září vykazovat ve výkazu práce přípravné činnosti, nikoli spolupráci s cílovou 

skupinou. 

2.2 Finanční doklady 

Co se týče finančních dokladů a podkladů k projektu, poskytneme Vám potřebné formuláře a 
vzory níže vypsaných dokumentů. Ve finančních záležitostech můžete s dotazy kontaktovat 
našeho finančního manažera (viz kontakty).  
Od všech partnerů potřebujeme vždy k 15. - 20. tému v měsíci (podle toho, kdy mají 
zpracované a uhrazené mzdy) dodávat následující podklady: 
 
Personalistika: 

− Uzavřená pracovní smlouva na  Koordinátora školy vč. příloh a dodatků týkajících se 
projektu 

− Další pracovní smlouvy vztahující se k projektu 

− Zařazení pracovníka do realizačního týmu projektu 

− Ukončení pracovního poměru, či vyřazení z realizačního týmu projektu 

− Pracovní náplň  Koordinátora školy 

− Mzdový výměr  Koordinátora školy 

− Výkaz práce  Koordinátora školy za daný měsíc 

− Rozpis mzdových nákladů  Koordinátora školy, tzn. vyúčtování mzdových nákladů 
za Koordinátora vč. rozpisu SP, ZP, DzM, KOOP či FKSP 

− Výplatní pásky Koordinátora školy 

− Doklad o úhradě mzdy (kopie bankovního výpisu nebo kopie podepsaného 
pokladního dokladu) 

− Doklad o úhradě zákonných odvodů (daně, soc. pojištění, zdrav. pojištění a 
zákonného pojištění zaměstnanců – KOOP, FKSP) – bankovní výpis  

 
Podklady z uskutečněných výběrových řízení:  

− Výzva a zadávací dokumentace se všemi přílohami 

− Krycí list nabídky 

− Návrh smlouvy (o dílo, kupní atd.) 

− Oslovovací dopis včetně potvrzení o oslovení firem (podací lístky, dodejky, print 
screen e-mailové pošty vč. zprávy o přečtení atd.) 



 

− Oznámení o jmenování výběrové komise a náhradníků vč. jmenování 

− Čestné prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti členů výběrové komise 

− Prezenční listina členů výběrové komise spolu s volbou předsedy a místopředsedy 

− Protokol o převzetí doručených nabídek uchazečů 

− Protokol o otevírání obálek s nabídkami 

− Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

− Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky firem (podací lístky, dodejky, print screen e-
mailové pošty vč. zprávy o přečtení atd.) 

− Oznámení o případném vyřazení nabídky a zdůvodnění (podací lístky, dodejky, print 
screen e-mailové pošty vč. zprávy o přečtení atd.) 

− Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

− Podepsaná smlouva 

− Výsledek výzvy k podání nabídek  
 
Bankovní výpisy: 

− Provozní účet  - pokud budou výdaje projektu hrazeny i z provozního účtu - pouze 
položky, které se týkají projektových výdajů 

− Projektový účet – s rozklíčováním jednotlivých plateb - refundace či popis 
položky. Výpisy z projektového bankovního účtu musí být za ucelený měsíc, 
bezprostředně  navazující na předchozí bankovní výpis 

 
Ostatní finanční podklady: 

− Faktury přijaté vč. příloh 

− Pokladní doklady 

− Plnohodnotné opisy proplácené z projektových finančních zdrojů (k přímým i 
nepřímým výdajům projektu) a bankovní výpis či pokladní doklad prokazující fyzickou 
úhradu projektového výdaje  

− Refundační příkazy projektových výdajů prvotně proplacené z provozních prostředků 
a následně uhrazené z projektových prostředků, vč. konkrétního rozpadu 
refundované částky 

 

Veškeré účetní projektové operace je nutno účtovat odděleně, tzn. nejlépe přes zakázku. Na 

veškerých projektových dokladech musí být označení projektu. Je vhodné, aby si každá škola 

opatřila razítko s textem:  

Projekt je financován z prostředků EU 

Vzdělávání dotykem 

CZ.1.07/1.3.00/51.0031 

 
Toto razítko lze financovat z nepřímých nákladů. 



 

Přílohou tohoto dokumentu je rozpočet školy. Konkrétní možnosti a pravidla čerpání daného 

rozpočtu budou řešeny individuálně finančním manažerem příjemce s oprávněnou osobou 

školy (účetní, ředitel aj.). Základní pravidlo, které musí být dodrženo - pro možnost 100% 

výše čerpání nepřímých nákladů musí být řádně vyčerpána 100% výše přímých nákladů. 

V případě nedočerpání přímých nákladů se úměrně krátí i možnost dočerpání nepřímých 

nákladů. 

Pro další jednání a informace prosíme o zaslání kontaktu na Vaše ekonomické oddělení. 

2.3 Podpisové vzory 

V příloze dokládáme formulář podpisových vzorů.  Prosíme o vyplnění názvu partnera (název vaší 

organizace), jmen, podpisů a zaslání originálu na adresu příjemce (ATTEST, s.r.o). 

 



 

3 Kontaktní osoby pro projekt 

Manažer projektu (ATTEST, s.r.o) 

Ing. Marie Vondráčková 

Email: vondrackova@attest.cz 

Telefon: +420 778 425 899 

 

Finanční manažer projektu (ATTEST, s.r.o) 

Zuzana Bartušková 

Email: bartuskova@attest.cz 

Telefon: +420 774 831 450 

 

Věcný manažer projektu (Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková 

organizace) 

Ing. Petr Bernát 

Email: petr.bernat@cvlk.cz 

Telefon: +420 876 161 


