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Program kontrolního dne KD 14 
 
1. Zpráva o schválení monitorovací zprávy 08 
2. Informace o finančním vypořádání 
3. Udržitelnost aktivit projektu ve školním roce 2014/2015 
4. Změny v partnerských školách s dopadem na udržitelnost 
5. Příprava podkladů pro monitorovací zprávu 09 
6. Různé a diskuse 
 
 
 
 
K bodu 1 Schválení monitorovací zprávy 08 
 
První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti byla podána na MŠMT dne 25. 11. 
2014 a schválena dne 28. 4. 2015 bez připomínek. Ing. Gause poděkoval všem za 
dodané podklady. 
 
 
K bodu 2 Informace o finančním vypořádání 
 
Projekt byl ukončen k 30. 9. 2013. K tomuto datu rovněž skončilo jeho financování. 
Na základě závěrečné monitorovací zprávy a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. 
bylo k 30. 1. 2015 provedeno finanční vypořádání s poskytovatelem dotace. 

 poskytnuto celkem  17.391.699,60 Kč 

 čerpáno celkem   15.872.479,10 Kč 

 použito celkem   15.872.399,51 Kč 

 vratka         79,59 Kč  
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K bodu 3 Udržitelnost aktivit projektu ve školním roce 2014/2015 
 
1 tvorba výukových materiálů 

 každá z partnerských škol má k dispozici sadu vytištěných učebnic včetně 
metodiky, využívá je dle svého uvážení při výuce, seminářích, 
workshopech, přípravě na soutěže nebo při zpracovávání žákovských 
projektů 

 pro ostatní školy, případně zájemce z řad veřejnosti jsou tyto texty volně 
k dispozici na webových stránkách projektu www.zelenymost.cz  

2 pořádání exkurzí 
do data konání kontrolního dne bylo uspořádáno šest exkurzí 

 18. 3. 2015 Fotovoltaické systémy v okolí školy (ESOZ Chomutov) 

 24. 3. 2015 Exkurze do firmy Bambas (Masarykova škola Letovice) 

 15. 4. 2015 Bioenergetické centrum Roštín (SŠ-COPT Kroměříž) 

 29. 4. 2015 Fotovoltaické systémy v okolí školy (ESOZ Chomutov) 

 30. 4. 2015 Fotovoltaické systémy v okolí školy (ESOZ Chomutov) 

 19. 5. 2015 Výzkumná stanice na biomasu (ESOZ Chomutov) 

 VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor, SPŠ strojní a stavební Tábor a ISŠ 
technická Benešov plánují své exkurze na následující měsíce 

3 vybavení učeben didaktickými pomůckami 

 školy efektivně využívají vybudované učebny s pomůckami při výuce 
odborných předmětů 

 učebny využívají rovněž při přehlídkách žákovských projektů nebo 
odborných seminářích 

4 celostátní konference 

 v období udržitelnosti nejsou konference pořádány 
5 přehlídky žákovských projektů 

 zatím se uskutečnilo 5 přehlídek žákovských projektů na 3 školách: 

7. a 24. 4. 2015  SPŠ strojní a stavební Tábor 
22. 4. 2015  Masarykova střední škola Letovice 
11. a 12. 5. 2015  SOŠ ESOZ Chomutov 

6 přednášky odborníků 

 odborné přednášky zůstávají součástí žákovských workshopů a workshopu 
pro učitele, případně jako doplněk přehlídek žákovských projektů 

http://www.zelenymost.cz/
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 zatím se uskutečnilo 6 přednášek (24.10.2014 SPŠ Tábor, 20.1.2015 
Letovice,  17.2.2015 Kroměříž 2x, 7.4.2015 SPŠ Tábor, 21.5.2015 SZeŠ 
Tábor) 

 v plánu jsou ještě přednášky na ISŠ technická Benešov a SPŠ Tábor 
chystá workshop pro učitele se sadou přednášek na téma přírodního 
stavitelství 

7 workshop pro žáky 

 žákovské workshopy si drží podobu praktických seminářů, během nichž se 
pod odborným dozorem žáci připravují na zpracování a prezentaci svých 
projektů 

 zatím bylo zorganizováno 5 workshopů ve stejných termínech jako 
přednášky 

8 workshop učitelů 

 workshop pro učitele se uskuteční 15. června 2015 na SPŠ Tábor 

 téma Přírodní stavitelství 
 

 
K bodu 4 Změny v partnerských školách 
 
Nejsou žádné hlášeny. 
 
 
K bodu 5 Příprava podkladů pro monitorovací zprávu 09 
 
Ing. Gause požádal věcné manažery opět o včasné a úplné dodání podkladů v 
termínu nejpozději do 15. 10. 2015. 
 
 
V Táboře, dne 21. května 2015 
 
 
Zapsala:   Marcela Gausová 
 
Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause 


