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Program kontrolního dne KD 13 
 
1. Poděkování za tříletou práci na projektu 
2. Zpráva o schválení závěrečné monitorovací zprávy 07 
3. Udržitelnost aktivit projektu ve školním roce 2013/2014 
4. Pravidla pro spolupráci v období udržitelnosti 
5. Změna v termínech a četnosti kontrolních dnů 
6. Různé a diskuse 
 
 
K bodu 1 Poděkování za tříletou práci na projektu 
 
Ing. Gause poděkoval všem přítomným zástupcům partnerských škol a dalším 
osobám, zúčastněných v předchozích třech letech na úspěšném řešení projektu, za 
odvedenou práci, čas věnovaný aktivitám a osobní nasazení. 
 
 
K bodu 2 Schválení závěrečné monitorovací zprávy 07 
 
Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena dne 30. 1. 2014. Následovat bude 
finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 
52/2008 Sb. po ukončení projektu a období udržitelnosti projektu, které začíná 1. 10. 
2013 a končí 30. 9. 2018. 
 
 
K bodu 3 Udržitelnost aktivit projektu ve školním roce 2013/2014 
 
Pravidla pro monitorovací období udržitelnosti aktivit projektu: 
 

 V monitorovací zprávě se vyjadřujte k aktivitám specifikovaným v projektové 
žádosti v části IV. „Popis projektu / Popis realizace plánovaných aktivit po 
ukončení financování z ESF“, popř. ke konkrétněji specifikovaným aktivitám 
v období udržitelnosti v Souhrnné zprávě o realizace projektu. K 
realizovaným aktivitám se vyjadřujte přiměřeně obsáhle, není však třeba 
vyčerpávající popis.  
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 K MZ o udržitelnosti nejsou předepsané povinné přílohy, avšak uváděné 
skutečnosti je třeba nějakým způsobem doložit (prezenční listiny, 
fotodokumentace, kopie e-mailové korespondence apod.).  

 V případě, že zpráva bude obsahovat nedostatky, které nebudou 
odstraněny po výzvě poskytovatele, bude dán podnět ke kontrole na místě, 
v odůvodněných případech (např. zpráva není předložena vůbec) je 
hlášeno místně příslušnému finančnímu úřadu podezření na porušení 
rozpočtové kázně/nesrovnalost. 

 
Monitorovací zpráva o udržitelnosti se týká těchto aktivit 
 

1 tvorba výukových materiálů 
2 pořádání exkurzí 
3 vybavení učeben didaktickými pomůckami 
5 přehlídky žákovských projektů 
6 přednášky odborníků 
7 workshop pro žáky 
8 workshop učitelů 
 

Aktivita č. 4 - Celostátní konference … v období udržitelnosti nejsou konference 
pořádány 

 
 
K bodu 4 Pravidla pro spolupráci v období udržitelnosti 
 
Na obsahu a zabezpečení činností, daných aktivitami projektu, se nic nemění.  
 
Partnerské školy ovšem: 

 organizují činnosti samostatně 

 činnosti hradí výhradně z vlastních prostředků 

 zodpovídají za na plnění aktivit v daném monitorovacím období 

 všechny podstatné změny hlásí hlavnímu manažerovi projektu 

 poskytují nezbytné podklady SPŠ Tábor jako příjemci dotace 
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SPŠ Tábor jako příjemce dotace nadále zodpovídá za: 

 zpracování a včasně odevzdání monitorovacích zpráv o udržitelnosti 

 informování partnerů o důležitých termínech 

 zorganizování workshopu pro učitele 

 průběžnou aktualizaci webových stránek projektu 
 

 
K bodu 5 Změna v termínech a četnosti kontrolních dnů 
 
V bodě 8 minulého KD 12 bylo navrženo konání kontrolních dnů s půlroční frekvencí. 
Po diskusi a na základě dobré zkušenosti se samostatností partnerských škol při 
plnění aktivit bylo nově rozhodnuto, že se kontrolní dny budou konat 1x/rok, a to vždy 
na jaře, tedy v polovině sledovaného monitorovacího období o udržitelnosti. 
 
Vyžádá-li si to situace, má SPŠ Tábor jako příjemce dotace právo svolat kontrolní 
den v libovolném termínu a častěji. 
 
 
 
 
V Letovicích, dne 17. dubna 2014 
 
 
Zapsala:   Marcela Gausová 
 
Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause 


