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I. Souhrnné informace o projektu

CZ.1.07

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

7.1

Počáteční vzděláváníNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

7.1.1Číslo oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzděláváníNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

02Číslo výzvy:

Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1Název výzvy:

Developing the use of interactive technology at the elementary school of the city of 
Liberec

Název projektu anglicky:

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města LiberecNázev projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládané datum
zahájení projektu: 01.10.2012

30.06.2014

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21,0

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 883 733,32

0,00Celkové nezpůsobilé náklady projektu:

2 883 733,32Rozpočet projektu celkem:

grantovýTyp projektu:

MěstoTyp území:

Rozvoj využití IT na ZŠ LbcZkrácený název projektu:

Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova: 410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)
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Projekt je pokračováním projektů pro ZŠ města Liberce. Byla provedena analýza potřeb ZŠ, z které vyplynul
zájem ZŠ o rozšíření možností práce s interaktivními prostředky v rámci výuky - hlasovací systémy, Pasco atd.
Projekt usiluje o posílení kompetencí při práci s interaktivními prvky v rámci výuky s výrazným akcentem na
obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Projekt je vyšším stupněm práce s interaktivní tabulí při
možném použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření pochopené látky a umožňují diskusi a
spolupráci v rámci hodiny, zároveň je propracována evaluace porozumění látce, což umožňuje učiteli zacílit se na
problematické oblasti učiva. Další možností je nový rozměr pro interaktivní experiment při připojení různých
senzorů, jimiž jsou školy vybaveny v rámci probíhajícího projektu z OP VK. Předkládaný projekt je určen pro žáky
ZŠ města Liberce, kterým prostřednictvím učitelů partnerských ZŠ nabídne nové využití interaktivních učebních
pomůcek.

Stručný obsah projektu:
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Obec nebo m.část hl.m.Právní forma:

CZ00262978DIČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev subjektu:

00262978IČ:

Počet zaměstnanců:

Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Podíl na nákladech

Typ žadatele:

2 883 733,32

Města, obce a svazky obcí (podle zákona č.128/2000 Sb.)

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

Statutární město Liberec čerpalo v minulých letech dotační prostředky rovněž na projekty v oblasti rozvoje
lidských zdrojů.
1. V roce 2005 byl realizován projekt ZŠ Husova - nové školící centrum, který se týkal tématu Rozvoj lidských
zdrojů a přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí. Zdrojem byl Program přeshraniční spolupráce CBC Phare
2002 Česko - Sasko - Grantové schéma v česko-německém příhraničním regionu na podporu hospodářského
rozvoje a lidských zdrojů
Jeho výstupy: rekonstrukce školy (výměna 311 oken, rekonstrukce datové sítě a serveru, kopírka, PC učebna s 21
PC, tiskárny, ( SW) výměnný pobyt německých dětí v Liberci třítýdenní intensivní jazykový kurs pro nezaměstnané
z ÚP - obnova základů obchodní NJ (pro lepší zaměstnatelnost) Celkové náklady - 288.764 EUR
2. Projekt Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově byl realizován v letech 2004-2005, celkovým
nákladem 2.142.652,- Kč, z programu SROP. Projekt byl rovněž zaměřen na Rozvoj lidských zdrojů v regionech -
Infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v regionech.Město postavilo z rozpočtu města nové dílny a z projektu
SROP dílny vybavilo - 7 dílen vč. sociálního zařízení tak,aby zde vzniklo 50 pracovních míst pro zdravotně
postižené a 5 pro asistenty v dílnách, dále prostor pro pracovní terapie. 3. Projekt EU legislativa - příprava
zaměstnanců samospráv na integraci ČR do EU byl realizován v letech 2003 -2005, nákladem 1 800 000,- Kč.
Projekt byl 100% financován z Twinningového programu - Svaz měst a obcí
Holandska VNG (Holandský svaz měst a obcí).
Zaměření: rozvoj lidských zdrojů, 4 dvoudenní bloky školení na témata legislativy EU v ČR (ŽP, Rozvojové
projekty, VZ a veřejná podpora, rozpočty a rozpočtové výhledy)
4. Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje -projekt byl realizován v letech 2008 - 2010.
Cílovouskupinou byli žáci základních škol.Podpořeno bylo 12 škol. 5. Rovoj klíčových kompetencí pro celoživotní
vzdělávání v libereckých ZŠprojekt končí červen 2012

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Cílovými skupinami v projektu jsou žáci a učitelé základních škol v Liberci.
Výsledky a dopady projektu budou realizovány za aktivního přičinění pedagogů partneských základních škol.
Žadatel projektu - Statutární město Liberec - je zřizujícím orgánem základních škol, a proto je v přímém
kontaktu se zástupci a vedoucími pracovníky základních škol. Prostřednictvím odboru školství města komunikuje
neustále a aktivě s touto cílovou skupinou. Žadatel však není schopen samostatně působit na žáky škol, a proto
byli zapojeni partneři. Ti mají neoddiskutovatelné zkušenosti s hlavní cílovou skupinou. Jinak řečeno, vzdělávání
žáků je hlavním cílem a také většinovou náplní škol. V počátečním vzdělávání není žádná zkušenější instituce než
právě základní škola.
Model funkčnosti tohoto propojení se již osvědčil v praxi při realizaci předešlých projektů.

Plátce DPH: Ano

AnoMá žadatel datovou schránku:

7c6by6uČíslo datové schránky:

II. Žadatel projektu
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Statutární zástupci:

Titul za:Titul před: Bc.

Telefon: 485243131

Jméno:Příjmení: JiříŠolc

Funkce osoby: náměstek primátorky pro ekonomiku
a systémovou integraci úřadu

Telefon II.:Fax:

Email: solc.jiri@magistrat.liberec.cz

Společné podpisové právo: Ne

Hlavní kontaktní osoba: Fialová Veronika

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Bc.

Telefon: 485243142

Jméno:Příjmení: MartinaRosenbergová

Funkce osoby: primátorka Statutárního města
Liberec

Telefon II.:Fax:

Email: rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz

Společné podpisové právo: Ne

Titul za:Titul před:

Telefon: 485243190

Jméno:Příjmení: VeronikaFialová

Funkce osoby: specialista oddělení přípravy a řízení
projektů

Telefon II.:Fax:

Email: fialova.veronika@magistrat.liberec.cz

Společné podpisové právo: Ne

Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:

Ano

Souhrnná výše podpory:

34 112 512,94

Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:

Ne
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Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

1460 01 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: liberec.cz

Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

1460 01 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: liberec.cz
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

jq2mpc6

Ano

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 13 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

65642376IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ 5.května je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého
charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol
na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Partner projektu pro vzdělávání učitelů agentury Step by step, kurzy NIDV,
Projekt brána jazyků.
Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje.
Projekt peníze EU školám.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

41Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

III. Partner projektu
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

axrmpc9

Ano

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 7 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace

64040402IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ U školy je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého
charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol
na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje.
Projekt peníze EU školám.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

32Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

Adresa:

PSČ:

Obec:

64460 01 Číslo orientační:

Ulice: 5. května

49Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: http://zs5kveten.darkhelm.eu/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 485105631 Telefon II.:

Email: rejnartova@zs5kveten.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Rejnartová Jméno: Iveta

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku: Ne

Partner projektu: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

46746757IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ Vrchlického je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého
charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol
na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

40Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

222460 07 Číslo orientační:

Ulice: U Školy

6Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec VII-Horní Růžodol

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: http://www.zsuskoly.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 485151015 Telefon II.:

Email: hanus@zsuskoly.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hanuš Jméno: Radek

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

icumn6h

Ano

Partner projektu: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

65100280IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

43Počet zaměstnanců:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 6 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Školní informační internetový portál, Serie prosociálních projektů ,
Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje.
Projekt peníze EU školám.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

262460 01 Číslo orientační:

Ulice: Vrchlického

17Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec XIII-Nové Pavlovice

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: http://www.vrchlickeho.cz/skola/infor

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 488880160 Telefon II.:

Email: skola@vrchlickeho.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Skalský Jméno: Jiří

Titul před: Mgr. Titul za:
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Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 3 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

ZŠ Aloisina výšina je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je
trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech
základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje.
projekt Koordinátor - začlenění do projektu NIDV -ESF
Hudba nezná hranice, podpora Čs. -něm. fondu budoucnosti.
Projekt peníze EU školám.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

642460 15 Číslo orientační:

Ulice: Aloisina výšina

51Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec XV-Starý Harcov

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: http://www.zs-aloisinavysina.cz/?D=6

Kontaktní osoby:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

Telefon I.: 482751233 Telefon II.:

Email: info@zs-aloisinavysina.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Vykoukal Jméno: Jaroslav

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

o2c6jp

Ano

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Základní škola vyjádřila svůj zájem na spolupráci na tomto projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena
podpisem prohlášení o partnerství. Toto prohlášení je přílohou žádosti projektu.
Partnerské smlouvy budou definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 5 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

68974639IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ Sokolovská je příspěvkovou organizací města a tudížspolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého
charakteru, a to z titulusvého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všechzákladních škol
na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímonabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Fyzika základní školy on -line. Partner projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje. Projekt 
peníze EU školám.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

328460 01 Číslo orientační:

Ulice: Sokolovská

Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec XIII-Nové Pavlovice

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW: http://www.zssokol.cz/

57Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

s55mn6d

Ano

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 5 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková
organizace

65635612IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ a MŠ Barvířská  je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je
trvalého charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech
základních škol na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Škola zatím nemá žádné zkušenosti s realizací a řízením projektů RLZ.
V současné době je však partnerem projektu, který realizuje Statutární město Liberec. Projekt se nazývá Rozvoj
klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Realizace projektu trvá po dobu let 2010 - 2012. Škola je
jedním ze 7 partnerů tohoto projektu.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

25Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 481120586 Telefon II.:

Email: reditel@zssokol.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Moravcová Jméno: Ludmila

Titul před: Mgr. Titul za:



Finální verze žádosti (VK-IP)

Strana 13 z 45

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TPØØØ1

vytisknuto dne: 29.03.2012

Číslo datové schránky:

Má partner datovou schránku:

z6gmpbf

Ano

Partner projektu: Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

72743131IČ:

DIČ:

Příspěvková organizacePrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu:

ZŠ U soudu je příspěvkovou organizací města a tudíž spolupráce mezi městem Liberec a školou je trvalého
charakteru, a to z titulu svého statutu a zaměření. Statutární město Liberec je zřizovatelem všech základních škol
na území města, a proto partnerství v projektu se tedy přímo nabízelo.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Počet zaměstnanců:

NePartner s finančním podílem na
rozpočtu:

Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

32460 07 Číslo orientační:

Ulice: Barvířská

6Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec III-Jeřáb

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 485108790 Telefon II.:

Email: urban@zs-barvirska.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Kuželka Jméno: Miloslav

Titul před: Mgr. Titul za:
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Základní škola je z titulu svého statutu a funkce zaměřena na vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím svých
pedagogických pracovníků. Práce s cílovou skupinou projektu je tedy její hlavní náplní.
Zkušenosti partnera projektu v této oblasti jsou naprosto jedinečné a mnoholeté.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních výukových metodách a jejich uplatnění v praxi škola
navazuje na předchozí dílčí kurzy a semináře, na základě kterých může využít zkušeností pro co nejlepší dopad
aktivit projektu na žáky i pedagogy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Partner vyjádřil svůj podíl na projektu rozhodnutím o své účasti, která byla stvrzena Prohlášením o partnerství.
Prohlášení je přílohou předkládaného projektu. V rámci dalšího plánovaného kroku - Partnerské smlouvy budou
definovány jednotlivé úlohy v projektu, zejména
- účast minimálně 3 pedagogů ve vzdělávacím programu
- tvorba minimálně 4 výukových a 2 metodických hodin každým z těchto účastníků
- implementace těchto podkladů do výuky na domovské ZŠ a zajištění zpětné vazby od žáků
- následná účast na udržení výsledků projektu

Popis zapojení partnera:

Škola zatím nemá žádné zkušenosti s realizací a řízením projektů RLZ.
V současné době je však partnerem projektu, který realizuje Statutární město Liberec. Projekt se nazývá Rozvoj
klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Realizace projektu trvá po dobu let 2010 - 2012. Škola je
jedním ze 7 partnerů tohoto projektu.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

369460 01 Číslo orientační:

Ulice: U Soudu

8Číslo popisné:

Kraj: Liberecký

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec II-Nové Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 485108471 Telefon II.:

Email: skola@zsusoudu.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Ševčíková Jméno: Libuše

Titul před: Mgr. Titul za:
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Projekt vychází z provedené analýzy potřeb zúčastněných ZŠ viz příloha č.4. V souladu s návrhem
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na roky 2012-2016, projekt
podporuje kooperativní vzdělávání, kdy je možná okamžitá kontrola probírané látky s následnou diskusí nebo u
interaktivního experimentu spolupráce více žáků, kteří si aktivně ověří teoreticky pojaté učivo. Zároveň při
využívání moderních prostředků se rozšiřují možnosti interaktivních tabulí o nové dimenze a podporují aktivitu
všech žáků v průběhu vyučování. Výuka může být tímto způsobem využívána pro přírodovědné i technické
předměty. Vše závisí na kreativitě a získaných kompetencích učitelů. Z tohoto důvodu má další vzdělávání
učitelů rostoucí význam. K úspěšnému provádění reforem v oblasti školství jsou to především kompetentní
učitelé, jako primární předpoklad kvalitního vzdělávání.
Samozřejmě dochází také k posílení prestiže škol. Uvedené interaktivní prostředky umožňují aktivní zapojení
všech žáků ve třídě v průběhu vyučování.
Předkladatel projektu má ambice zvýšit kompetence žákům na základě seznámení učitelů s touto technikou a
dalším využitím ve spojení s interaktivní tabulí, následným využitím ve výuce tak, aby učitelé mohli dnešní
moderní způsoby výuky využít při výuce žáků.
Také tento přístup může být jedním ze střípků, který zabraní předčasnému odchodu ze vzdělávání nebo podnítí
budoucí ambice v dalším vzdělávání.
Atraktivnost výukových hodin spolu s osobností učitele v tom hraje nezastupitelnou roli.

Zdůvodnění potřebnosti:

Hlavní primární a nejpočetnější cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol zřizovaných Statutárním
městem Liberec. Projekt předpokládá přímou vazbu na žáky 1.a 2. stupně základní školy, tj. děti ve věku 6-15 let
v počtu 1829 žáků. Nepřímo budou vybavením a především kompetentnosti učitelů dotčeni všichni současní i
budoucí žáci těchto škol.

Druhou významnou cílovou skupinou projektu jsou učitelé těchto ZŠ. Jejich počet vyplynul z předchozích jednání
a analýzy města. Do projektu se zapojuje prostřednictvím partnerské spolupráce celkem 7 libereckých základních
škol, z každé se aktivně zúčastní
projektu několik učitelů v celkovém počtu 42 učitelů. Tito učitelé jsou rovněž cílovou skupinou projektu, jejich
zvýšené kompetence budou zprostředkovávat cíle projektu primární cílové skupině - žákům.

Popis cílové skupiny:

Projekt navazuje především na projekty s experimenty a dále rozvíjí kurikulární reformu v oblasti základního
školství. Z předběžné analýzy potřeb byly zmapovány a zaktualizovány potřeby ZŠ podrobněji příloha č.4. Na
základě této analýzy je předkládán tento projekt jehož cílem je posílení kompetencí při práci s interaktivními prvky
v rámci výuky s výrazným akcentem na obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Projekt je
vyšším stupněm práce s interaktivní tabulí př použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření
pochopené látky a umožňují diskusi a spolupráci v rámci hodiny. Tím dochází k posilování kooperativního
vyučování a zároveň je díky rychlému vyhodnocení odpovědí k probírané látce, umožněno učiteli zacílit se na
problematické oblasti učiva ještě v stejné hodině. Další možností, jež bude cílem vzdělávání, je interaktivní
experiment, kde při připojení senzorů, jimiž jsou školy vybaveny v rámci probíhajícího projektu Praktické
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ, je možno ve spojení s výše uvedeným pracovat současně na
více projektech a umožnit žákům kooperující výuku s respektováním individuálních rozdílů. Tento přístup podpoří
lepší ovládnutí probírané látky díky zapojení více smyslů, atraktivitou a moderní formu vyučování. Projekt je
určen pro žáky ZŠ Liberce, kterým prostřednictvím učitelů partnerských ZŠ nabídne nové využití interaktivních
prostředků.
Vznikne 168 nových hodin výuky s metodickými listy a to pro odpovědní systémy, senzory PASCO (experiment)
a další alternativní použití interaktivní techniky. Na základě těchto hodin by prací externího metodika vznikla
metodika pro výuku interaktivní tabule - odpovědní systémy a interaktivní tabule - PASCO experiment. Tyto
metodiky by v součinosti s výukovými hodinami přispěli pro využití pedagogy z jiných škol LK. Výběr nejlepšího z
materiálů bude dán na DVD v počtu 100 ks pro potřeby ZŠ v jiných městech LK.

Cíle projektu:

IV. Popis projektu
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Každý projekt má samozřejmě svá rizika. Pokud jsou nám tato rizika známá, je možné je řídit a tudíž i snížit či
úplně odstranit jejich dopad. Rizikem s největším dopadem na projekt je jeho neúspěšné hodnocení s dopadem
nepřidělení dotace. Další možná rizika jsou:
1.nevhodně zvolený realizační tým
2.personální změny, jak u žadatele, tak i u partnera projektu
3.nevhodně vybraní dodavatelé služeb
4.nízký zájem pedagogů partnerských škol o projekt
5.postupné snižování účastníků školení v průběhu roku
6.nekvalitní výstupy - metodiky a výukové hodiny
7.nedostatečná zpětná vazba od žáků ZŠ
8.finanční rizika - nevyrovnyný Cash Flow z důvodů krácení platby nebo pozdního vypořádání ŽoP.

Rizika projektu:

Cílová skupina žáků je motivována možností učit se nově, kooperativně v rámci hodiny být "vtažena" do výuky.
Žáci budou poskytovat učiteli zpětnou vazbu a ta bude zřejmá i ze schopností lépe porozumět probírané látce.
Jejich zapojení je v rámci povinné školní docházky, jako aktivních příjemců nově vzniklých učebních materiálů i
použité metodiky.
Motivace cílové skupiny pedagogů ZŠ pro vstup do projektu, vyplynula z poptávky po potřebách ve vzdělávacím
procesu a ve vztahu k projektu s experimenty, který vyjma školy Sokolovské probíhá na všech školách. Na
základě schůzky s řediteli byly formulovány požadavky, od učitelů, kde tato
cílová skupina projevila velký zájem o vlastní zapojení.
Motivaci pedagogů lze nahlížet v několika rovinách:
- motivace finanční: formou odměny za vykonanou práci (tvorba metodických listů  a výukových hodin)
- motivace vyplývající ze závazků v partnerské smlouvě (závazky a výhody z ní plynoucí)
- motivace profesní (kvalitní tvorbou výukových materiálů se zcela jistě posiluje význam a prestiž učitele, učitelky)
Motivací školy jako instituce je zcela jistě zvýšení celkové prestiže školy.
Učitelé budou zapojení v rámci vzdělávacích seminářů, tvorby materiálů a pilotáže vytvořených hodin.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Žáci budou přímo zapojeni do projektu a to prostřednictvím svých učitelů i vlastní prací s moderními učebními
pomůckami v rámci výuky. Přínosem pro žáky je především vícesmyslové učení, aktivní účast při výuce i
okamžitá zpětná vazba pochopení tématu směrem k učiteli. To umožní aktivní diskuse, kooperaci mezi žáky, ale i
v rámci evaluace hodiny možnost individuálního přístupu učitele ke každému žákovi např. počtem správných
odpovědí k dané látce.
Projekt usiluje o rozvoj interaktivních učebních metod s využitím moderních systémů určených pro školy. Projekt
se vrací k okřídlenému heslu "Škola hrou" v nové formě a podobě odpovídající 21.století.
Pedagogové partnerských škol budou vyškoleni v dovednostech, jak využívat technicky i metodicky interaktivní
výukové prostředky - hlasovací zařízení, PASCO. Již v průběhu školení začnou učitelé prakticky využívat nabyté
znalosti pro tvorbu výukových materiálů a metodických listů, které využijí při své výuce v rámci ověření materiálů
a zajištění zpětné vazby. Při řešení vzniklých problémů budou moci využít dotazů vůči lektorům a taktéž diskusí
mezi sebou v rámci partnerských škol. Zároveň budou materiály konzultovány s externím metodikem, aby
výstupy projektu byly didakticky správné. Tímto by měl být zaručen kvalitní výukový materiál, který následně
učitelé ověří ve výuce a případně ještě upraví na základě zpětné vazby od žáků.
Pro žáky projekt přináší aktivní účast na výuce, možnosti okamžitého ověření pochopení látky, diskuze a
kooperativnost v rámci třídy atd.To vše může vzbudit v žácích větší zájem o vzdělávání jako takové a v
pozdější době přispět k uvědomění si důležitosti vzdělání, případně zabránit předčasnému odchodu ze
vzdělávání. Diskuze a vlastní aktivní zapojení ve výuce sekundárně podporuje a přispívá k získání a osvojování
si sociálních dovedností při práci v kolektivu.

Přínos pro cílovou skupinu:
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Vazba na projekt Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ, kde v rámci technického vybavení se
nabízí a má smysl propojení těchto senzorů s interaktivními tabulemi a hlasovacími systémi.

Vazby na jiné projekty:

Přidanou hodnotou projektu je především podpora nového pojetí vyučování v rámci moderních interaktivních
vyučovacích prostředků. U žáků podpora aktivní účasti ve vyučování, okamžitá informovanost o vlastních
schopnostech a pochopení probíraného tématu, čímž je umožněna diskuze nad nesrozumitelným či
nepochopeným problémem. Projekt přináší aktivitu ve vyučování pro všechny žáky. Dále rozvíjí možnosti
zařízení pro experimenty - Pasco.
Způsoby výuky zcela jistě formují celoživotního postoje ke vzdělávání. Inovací je posun výuky v rámci její
interaktivnosti na jinou hranici, v nové formě, pro dnešní mládež zajímavější a modernější. Inovací v daném
smyslu jsou i nové možnosti zapojení, hodnocení a spolupráce žáků mezi sebou a s učiteli.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Je zcela jasným a deklarovaným cílem pokračovat v aktivitách v rámci výuky i po ukončení financování z ESF.
Získané kompetence učitelé využijí dále ve výuce včetně interaktivních učebních pomůcek a seznámí s nimi další
žáky nastupujících ročníků
v rámci příslušné výuky. Případná navázaná partnerství mezi učiteli mohou přetrvávat na osobní bázi.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Riziko s největším dopadem na projekt, tedy nepřidělení dotace, se předkladatel snaží eliminovat kvalitně
připraveným a konzultovaným projektem. Snížení ostatních rizik lze shrnout do těchto bodů:
1.a 2. - Riziko nestabilního týmu projektu - základ týmu vybrat zkušené manažery, kteří znají z vlastní praxe
metodiky řízení projektů z OP VK. U partnerů je možná bezproblémová personální změna.
3. Kvalitně zpracovanou ZD pro výběr dodavatele včetně smlouvy na dodávku služeb a zboží, vhodně
zavedenými kontrolními mechanismy v průběhu plnění smlouvy a jasně nastavenými platebními podmínkami.
4. Zájem pedagogů o účast a aktivní zapojení je již v přípravné fázi projektu velmi vysoký a vychází z provedené
analýzy potřeb. Spolupráce partnerů
projektu a žadatele byla definována v prohlášení o partnerství,které jsou součástí žádosti o dotaci. Lze tedy
konstatovat, že toto riziko bylo významně eliminováno již v přípravné fázi projektu.
5. Nedodržení účasti ve vzdělávacím procesu jednotlivých účastníků projektu bude ošetřeno sankcemi v
partnerské smlouvě. Pokud účastník úspěšně nedokončí školení, nebude se aktivně podílet na vytváření modulů,
nepřipraví samostatné metodiky a výukové hodiny  a nezajistí zpětnou vazbu na tyto výstupy od žáků, ztrácí
nárok na finanční odměnu. Navíc domovská škola ztratí nárok na příslušné technické vybavení.
6. V rámci setkávání účastníků projektu bude zajištěno metodické vedení a konzultace k vytvořeným produktům
akreditovanou firmou, která zajistí dostatečnou úroveň výstupů.
7. V rámci řízení projektu bude sledováno zajišťování zpětné vazby a reakce žáků na výukové materiály. V
případě potřeby bude navržena změna.
8. Pro hladký průběh bude navrženo zastupitelstvu SML zajištění finanční rezervy pro plynulé financování
projektu.

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
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Prvním krokem se zásadním významem pro realizaci projektu, bude utvoření realizačního týmu, který se bude
skládat ze zástupců žadatele a zástupců partnerů v projektu pedagogických a vedoucích pracovníků
partnerských škol. Tento tým bude rovněž připravovat podmínky pro výběr dodavatelů služeb a dodávek, dále
bude tvořit a zavádět systém řízení a kontroly projektu.
Řízení projektu bude rozděleno na metodické a výkonné řízení, aby byla zajištěna rovnováha mezi důrazem na
kvalitu výstupů projektu a důrazem na efektivitu a včasné dodání výstupů.
V rámci systému řízení projektu budou navrženy objektivně ověřitelné ukazatele, které budou sloužit jako
prokazatelné prostředky pro ověření cílů a výstupů projektu, a to:.
- formalizovaná struktura projektu ke stanovenému datu
- minimálně 42 učitelů a vedoucích pracovníků partnerských škol absolvuje školení ke stanovenému datu
- budou vytvořeny podklady pro minimálně 168  výukových hodin s metodickými listy ke stanovenému datu
- budou vytvořeny dva materiály sumarizující metodiku pro spojení tabule se senzory a tabule s hlasovacími
systémy
- vytvořeno 100 ks DVD s "tím nejlepším" k dispozici dalším ZŠ v Libereckém kraji
- budou uzavřeny a naplněny partnerské smlouvy ke stanovenému datu
Realizační tým čítá 12 členů :
1 manažer projektu, 1 věcný manažer projektu, 1 finanční manažer projektu, 1 metodik 1 administrativní
pracovník  a 7 koordinátorů projektu
-zástupci partnerů projektu.
Realizační tým bude vytvořen a jmenován k datu případného schválení projektu. Realizační tým se bude scházet
po celou dobu realizace projektu, minimálně však 15x. Projekt předpokládá dobu trvání 21 měsíců, v některých
fázích však nebude nutné setkání.
Realizační tým bude kompletně odpovídat za hladký a bezchybný průběh projektu, a to včetně ukončení projektu
a jeho průběžných i konečného vyúčtování.

Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:

Podporované aktivity

Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků
ke vzdělávání se v těchto oborech

Název podporované aktivity:
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V. Území dopadu a realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ051 Liberecký kraj Severovýchod

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ051 Liberecký kraj 100

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0513556904 Liberec (nečleněné město) Liberec
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VI. Klíčové aktivity

Celkem způsobilé výdaje:

Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

Náklady na klíčovou aktivitu: 930 000,00

01Číslo aktivity:

Vzdělávání pro využití moderních interaktivních pomůcek

ESF způsobilé výdaje: 930 000,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Tato klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů. Jsou přímo zvyšovány jejich kompetence v přímém
odborném vzdělávání pedagogů z každé partnerské školy v používání moderních interaktivních výukových
pomůcek. Jedná se především o Hlasovací systémy a senzory Pasco, kterými jsou školy vybaveny.
Na základě analýzy potřeb (příloha č.4) bude vytvořeno 6 skupin max po 7 učitelích, kde dvě skupiny budou již
pokročilejší učitelé se zkušenostmi s ICT a itr. tabulí a čtyři skupiny jsou učitelé, kteří nemají zkušenosti s prací s
int. tabulí. Rozdílné požadavky na vzdělávací semináře jsou dokumentovány v předpokládané náplni seminářů jež
je přílohou č. 5 žádosti. Všichni učitelé absolvují 100 hodin seminářů a na základě nabytých vědomostí vytvoří
výukové hodiny a metodické listy pro získání zpětné vazby od žáků.
Rozdělením do skupin bude zaručena vysoká kvalita seminářů, diferencovanost vzdělání dle zkušeností a
možnost praktického nácviku pro každého učitele. Výhodou práce ve skupině je, že pedagogové spolupracují při
praktickém výcviku a předávají si, zkušenosti, čímž se zaručí vysoká rozmanitost a kvalita budoucích výukových a
metodických materiálů, jež budou tvořit. Semináře budou koncipovány tak, aby účastníkům přinášeli co nejvyšší
možný praktický užitek.Pozornost bude věnovaná i evaluaci znalostí přednášené látky, na základě softwarových
výstupů jimiž tato technika disponuje.
Na základě této aktivity získají učitelé kompetence praktické práce s interaktivními prvky, které budou schopni
využít pro výuku žáků a zároveň budou mít metodické předpoklady pro využití této techniky v rámci kterehokoliv
předmětu.
Odhad finanční náročnosti aktivity - lektoři -semináře 25 x á 4 hodiny pro 6 skupin celkem 600 hodin-služba
cenový odhad 588 000,-  Občerstvení účastníků 25x42 osob 126 000,- Kč, pronájem prostor s ICT vybavením pro
25 setkání á 4hodiny x 6 skupin 216 000,- Kč.

V rámci této klíčové aktivity si pedagogové osvojí práci s moderními interaktivními pomůckami pro výuku v
takovém stupni, aby byli schopni vytvořit jak výukové tak metodické podklady pro výuku žáků. Dojde tedy k inovaci
výuky a ovládnutí praktických i teoretických kompetencí k vlastní práci s těmito zařízeními a to především
hlasovacími systémy, senzory Pasco, tablety.
Výstupem bude 42 proškolených učitelů, kteří obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
akreditovaného MŠMT, ale především prakticky uplatnitelné kompetence do výuky žáků.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
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Celkem způsobilé výdaje:

Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

Náklady na klíčovou aktivitu: 449 600,00

02Číslo aktivity:

Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů

ESF způsobilé výdaje: 449 600,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Každý učitel vytvoří 4 výukové hodiny včetně metodických listů při využití interaktivních pomůcek. Zároveň svojí
metodikou přispěje do podnětů, jež externí metodik zpracuje v dvě souhrnné metodiky a to 1/ používání
hlasovacích systému a 2/ senzory a interaktivní tabule. Vznikne takto databáze výukových úloh včetně
metodických listů, která umožní ostatním pedagogům zapojit se do práce s tímto typem techniky. Z této databáze
168 materiálů a dvou speciálních metodik budou nejlepší materiály vybrány na DVD, jež bude nabídnuto dalším
základním školám v Libereckém kraji.
Pro zajištění dobré  kvality výstupu projektu bude domluvena spolupráce s externím metodikem, jež bude
nápomocen při dotvoření kvalitních didakticky správných materiálů.Vznikne tedy zásobník pro další učitele, kteří
budou míti možnost úspěšně používat uvedená zařízení a postupy ve výuce. V rámci této aktivity budou
zapracovány poznatky ze zpětné vazby od žáků.

Finanční náročnost aktivity 42 učitelů tvorba výukových hodin v rozsahu 40hod/učitel 285 600,- ; učitelé jako tvůrci
metodických listů 42 učitelů v rozsahu 15hod/učitel136 400,-; Externí metodik 80hodin á 220/hod 17600,- Kč.
Výroba 100 ks VD á 100,- Kč

Výstupem je 168 výukových hodin včetně metodických listů. Celá tato databáze, především metodické listy
poslouží k vytvoření dvou ucelených metodik práce se senzory a hlasovacími systémy.To vše by měla umožnit
ostatním učitelům v používání a vytváření dalších materiálů k vlastní osobité výuce za pomoci interaktivních
pomůcek.Každá partnerská škola bude mít k dispozici všechny materiály vzniklé v rámci projektu. Z nich vyberou
učitelé ty nejlepší, jež budou zaznamenány na DVD (100ks) a nabídnuty ostatním ZŠ v rámci Libereckého kraje
pro inspiraci a možné využití ostatními učiteli.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Finální verze žádosti (VK-IP)

Strana 22 z 45

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TPØØØ1

vytisknuto dne: 29.03.2012

Celkem způsobilé výdaje:

Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

Náklady na klíčovou aktivitu: 670 800,00

03Číslo aktivity:

Zajištění zpětné vazby od žáků

ESF způsobilé výdaje: 670 800,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Každý učitel své vytvořené výukové hodiny a metodické listy použije na své kmenové škole, tak aby získal
zpětnou vazbu. Na základě této zpětné vazby od žáků, budou postupně doprecizovány vytvořené materiály. Tímto
se získá poměrně rozsáhlá zpětná vazba tak, aby doprecizované materiály a metodiky byli pro další ročníky
přínosné ve výuce a zvýšili její atraktivitu a efektivitu. Projekt zasáhne přímo nemalé množství žáků, ale
především potenciálně připraví prostor pro další a další ročníky jež budou moci využívat výstupů projektu. Tímto
lze očekávat zvýšení pochopení vyučované látky a v konečném důsledku zlepšení výsledků v rámci průzkumů
vzdělanosti žáků základních škol. Tímto chce projekt podpořit úroveň vzdělanosti, atraktivitu vyučování a zvýšení
kompetencí žáků i učitelů základních škol jako primárních článků celého vzdělávacího systému.
Na základě analýzy potřeb (příloha č.4) byli stanoveny limity pro zajištění pomůcek pro ověření zpětné vazby.
Nebylo možné uspokojit všechny předpokládané potřeby na techniku, tedy výsledkem je po jedné tabuli na školu
sada hlasovacích systému pro 2.stupeň a sada hlasovacích systémů pro 1.stupeň. Školy jež se účastní
vzdělávání více pedagogy budou potřebovat pro zpětnou vazbu větší možnosti a tudíž mají každá tabuli navíc.
Jedná se o tři školy.
Finanční odhad náročnosti aktivity - 10 interaktivních tabulí včetně software a projektoru 397 800,- Kč
7 hlasovacích systémů pro 2. a 1. stupeň ZŠ - 273 000,-Kč,

Výstupem klíčové aktivity bude zpětná vazba od primární cílové skupiny - žáků. Tato zpětná vazba poslouží k
dopracování tvořených materiálů tak, aby byly co nejlepší, jak z pohledu žáka tak učitele. Bude odučeno
minimálně 168 výukových hodin včetně metodických listů. Zpětná vazba se přímo dotkne 1829 žáků.
Výstupy budou mít dopad na další ročníky a umožní učitelům zhodnotit nové kompetence v rámci mnoha
vyučovaných předmětů. Zároveň poslouží k dopracování dvou metodických materiálů a tvorbě DVD s výběrem
"toho nejlepšího".

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková
organizace

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
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Zajištění zpětné vazby od žáků X X X X X X

Vlastní tvorba výukových a
metodických materiálů

X

2014

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Vlastní tvorba výukových a
metodických materiálů

X X X X

Vzdělávání pro využití moderních
interaktivních pomůcek

X X X X X X

2013

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Vzdělávání pro využití moderních
interaktivních pomůcek

X

2012

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

VII. Harmonogram klíčových aktivit
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Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za celkové řízení projektu

Přepočet dle úvazku 63000

Sazba 300,00 za hodinu

- komunikaci s poskytovatelem podpory,
- příprava a správnost MZ,
- organizaci a správnost výběrových řízení,
- řádný chod projektu v souladu s harmonogramem,
- sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu,
- správnost a administraci případných změn projektu.

Pracovní náplň

Název pozice Manažer projektu

Úvazek 210,00 hodin

Forma DPČ

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název pozice Věcný manažer

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Manažerské a administrativní pozice:

VIII. Realizační tým

008 Projektový zástupce ZŠ Liberec, 
Vrchlického

30,00 hodin DPP

007 Projektový zástupce ZŠ Liberec -
ul.5. května

30,00 hodin DPP

006 Projektový zástupce ZŠ Liberec, U 
Školy

30,00 hodin DPP

011 Projektový zástupce ZŠ Liberec,
Barvířská

30,00 hodin DPP

010 Metodik 50,00 hodin DPP

009 Administrativní pracovník 105,00 hodin DPČ

012 Projektový zástupce ZŠ Liberec, U 
soudu

30,00 hodin DPP

001 Manažer projektu 210,00 hodin DPČ

005 Projektový zástupce ZŠ Liberec, 
Sokolovská

30,00 hodin DPP

002 Věcný manažer 252,00 hodin DPČ

004 Projektový zástupce ZŠ Liberec, 
Aloisina výšina

30,00 hodin DPP

003 Finanční manažer projektu 252,00 hodin DPČ

Složení realizačního týmu:

číslo Název pozice Úvazek Forma

Počet osob v realizačním týmu 10
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Úvazek 30,00 hodin

Forma DPP

Sazba 170,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 5100

Název subjektu Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Pracovní náplň

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, Vrchlického

Přepočet dle úvazku 5100

Ručí za obsahovou a odbornou správnost jednotlivých kroků v projektu, zabezpečuje monitoring projektu -
monitorovací zprávy a další povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Předpokládá se účast
externího odborníka na této činnosti, a to na základě DPČ. Věcný manažer projektu bude u projektu přítomen
jako
člen realizačního týmu po celou dobu trvání projektu. Bude odpovídat odborně za naplnění obsahu projektu ve
všech klíčových aktivitách, zajištění průběžných monitorovacích zpráv,
řízenídodavatelů, zajištění komunikace s nimi a sledování kvality dodávek a služeb v rámci projektu.

Název pozice Finanční manažer projektu

Forma DPČ

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Pracovní náplň

Úvazek 252,00 hodin

Forma DPČ

Sazba 260,00 za hodinu

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za věcné řízení projektu.

Přepočet dle úvazku 65520

Úvazek 252,00 hodin

Název subjektu Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, Aloisina výšina

Forma DPP

Sazba 170,00 za hodinu

Úvazek 30,00 hodin

Přepočet dle úvazku 63000

Sazba 250,00 za hodinu

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za finanční řízení projektu

Zabezpečuje veškeré záležitosti spojené s finančním řízením projektu, dohled nad financováním projektu a
stavem rozpočtu projektu, provádí kontrola podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů, včetně
průběžného a závěrečného vyúčtování projektu, podílí se na výběru dodavatelů z finančního hlediska, účastní se
na kontrolách projektu

Pracovní náplň
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Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Pracovní náplň

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, U soudu

Sazba 170,00 za hodinu

Úvazek 30,00 hodin

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Přepočet dle úvazku 5100

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Přepočet dle úvazku 5100

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Pracovní náplň

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

Sazba 170,00 za hodinu

Úvazek 30,00 hodin

Forma DPP

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název pozice Administrativní pracovník

Úvazek 105,00 hodin

Forma DPČ

Pracovní náplň

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Administrativní potřeby v projektu

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, Barvířská

Přepočet dle úvazku 15750

Sazba 150,00 za hodinu

Pracovní náplň

Popis úvazku Administrativní úkony v projektu

Sazba 170,00 za hodinu

Úvazek 30,00 hodin

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, Sokolovská

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

Odborné pozice:
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Pracovní náplň

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Úvazek 30,00 hodin

Forma DPP

Přepočet dle úvazku 5100

Sazba 170,00 za hodinu

Název pozice Metodik

Popis úvazku Kontrola metodických i výukových výstupů projektu

Přepočet dle úvazku 11000

Pomoc a kontrola kvality výukových hodin a zpracovaných metodik.

Pracovní náplň

Forma DPP

Název subjektu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sazba 220,00 za hodinu

Úvazek 50,00 hodin

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec, U Školy

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.

Přepočet dle úvazku 5100

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Pracovní náplň

Úvazek 30,00 hodin

Zajišťuje cílovou skupinu projektu. Přispívá do řízení projektu a podílí se na zabezpečení plnění výstupů projektu.

Název subjektu Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Název pozice Projektový zástupce ZŠ Liberec - ul.5. května

Přepočet dle úvazku 5100

Sazba 170,00 za hodinu

Pracovní náplň

Popis úvazku Tento pracovník je zodpovědný za koordinaci partnerských aktivit.
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IX. Rozpočet projektu

01.05 Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

0,00 0,00 0,00 0,00

02 SLUŽEBNÍ CESTY
ZAHRANIČNÍ

0,00 0,00

02.01 Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

cesta 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.03.01

Učitelé jako metodik
200Kč/hod, 15 hod/osoba, 42
osob

hod 620,00 220,00 136 400,00 4,73

01.01.0
1.03

Odměny z dohod (DPP) os. * měs.
(hod.)

439 600,00 15,24

01.01.0
1.03.02

Učitelé tvorba výukových hodn
a dopracování po zpětné
vazbě 170Kč/hod,
40hod/osoba 42osob

hod 1 680,00 170,00 285 600,00 9,90

01.01.0
1.04

Autorské honoráře 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.03.03

Externí metodik - evaluace
materiálů

hod 80,00 220,00 17 600,00 0,61

01.01.0
1.02

Odměny z dohod (DPČ) os. * měs.
(hod.)

0,00 0,00 0,00 0,00

01 OSOBNÍ NÁKLADY 753 041,80 26,11

01.04 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Platy, odměny z dohod a
pojistné

682 570,00 23,67

01.01.0
1.01

Platy os. * měs.
(hod.)

0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1

Výdaje na odborné
zaměstnance, v tom

439 600,00 15,24

01.01.0
2

Výdaje na administrativní
zaměstnance, v tom

242 970,00 8,43

01.01.0
2.03.01

Koordinátoři partnerských škol
7 osob 15 setkání á 2 hod

hod 210,00 170,00 35 700,00 1,24

01.01.0
2.03

Odměny z dohod (DPP) os. * měs.
(hod.)

35 700,00 1,24

01.01.0
2.04

Autorské honoráře 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03 Zdravotní pojištění 1,00 18 654,30 18 654,30 0,65

01.02 Sociální pojištění 1,00 51 817,50 51 817,50 1,80

01.01.0
2.02.04

Administrativní pracovník
5hod/měsíc 21 měsíců

hod 105,00 150,00 15 750,00 0,55

01.01.0
2.02

Odměny z dohod (DPČ) os. * měs.
(hod.)

207 270,00 7,19

01.01.0
2.01

Platy os. * měs.
(hod.)

0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2.02.01

Manžer projektu 10hod/měsíc
21 měsíců

hod 210,00 300,00 63 000,00 2,18

01.01.0
2.02.03

Finanční manažer projektu
12hod/měsíc 21 měsíců

hod 252,00 250,00 63 000,00 2,18

01.01.0
2.02.02

Věcný manažer 12hod/měsíc
21 měsíců

hod 252,00 260,00 65 520,00 2,27

Kód Název nákladu Jednotka Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem %
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05.02.0
2

Výroba DVD s materiály ks 100,00 100,00 10 000,00 0,35

05.02.0
1

Vzdělávací semináře 25x
4hod, 6 skupin

hod 600,00 980,00 588 000,00 20,39

05.04 Podpora účastníků (stravné,
ubytování?)

osoba 342 000,00 11,86

05.03 Výdaje na konference/kurzy konference 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02 Odborné služby/Studie a 
výzkum

služba 598 000,00 20,74

04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08.0
2

Neinvestiční část 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01 Publikace/školící
materiály/manuály

dokument 0,00 0,00 0,00 0,00

05 NÁKUP SLUŽEB 1 020 000,00 35,37

05.04.0
2

Pronájem prostor pro
vzdělávání 25setkání x
6skupin po 4hod

hod 600,00 360,00 216 000,00 7,49

05.04.0
1

Občerstvení účastníků
vzdělávacích seminářů 25
setkání, 42 osob

osoba 1 050,00 120,00 126 000,00 4,37

05.05 Jiné výdaje 80 000,00 2,77

03.08.0
1

Investiční část 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.0
2

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.0
1

Software kus 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.0
1

Software kus 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0,00 0,00

03.01 Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

0,00 0,00

02.03 Stravné osoba*den 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Ubytování osoba*den 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ZAŘÍZENÍ 670 800,00 23,26

02.04 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

03.06 Odpisy měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00

03.05 Nájem zařízení, leasing 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08 Křížové financování 0,00 0,00

03.07 Výdaje na opravy a údržbu měsíc 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 Použitý drobný hmotný 
majetek

kus 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03 Drobný hmotný majetek kus 670 800,00 23,26

03.02.0
2

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03.0
2

Hlasovací systémy 16ks
2.stupeň, 16 ks 1.stupeň  -
interakce s tabulí

sad 7,00 39 000,00 273 000,00 9,47

03.03.0
1

Interaktivní tabule včetně
software a projektoru

kus 10,00 39 780,00 397 800,00 13,79
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11.02 Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

2 883 733,32 100,00

12 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

0,00 0,00

12.01 Celkové nezpůsobilé výdaje
investiční

0,00 0,00 0,00 0,00

10 NEPŘÍMÉ NÁKLADY 1,00 439 891,52 439 891,52 18,00

11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

2 883 733,32 100,00

11.01 Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00 0,00

13.02 Celkem neinvestiční výdaje 2 883 733,32 100,00

14 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

0,00 0,00 0,00 0,00

15 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00

12.02 Celkové nezpůsobilé výdaje
neinvestiční

0,00 0,00 0,00 0,00

13 CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU

2 883 733,32 100,00

13.01 Celkem investiční výdaje 0,00 0,00

09.01 z toho přímé výdaje bez
křížového financování

2 443 841,80 84,75

06.02 Stavební úpravy v rámci
křížového financování

0,00 0,00 0,00 0,00

07 PŘÍMA PODPORA 0,00 0,00

07.01 Mzdové příspěvky osoba 0,00 0,00 0,00 0,00

05.05.0
1

Úprava el.instalace a zavěšení
tabulí

ks 10,00 8 000,00 80 000,00 2,77

06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,00 0,00

06.01 Drobné stavební úpravy úprava 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01 Audit audit 0,00 0,00 0,00 0,00

08.02 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

09 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

2 443 841,80 84,75

07.02 Cestovné, ubytování a stravné osoba 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03 Doprovodné aktivity osoba 0,00 0,00 0,00 0,00

08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

0,00 0,00

Komentář k rozpočtu
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Soukromé spolufinancování 0,00 0,00

Veřejné spolufinancování

z toho ze strukturálních fondů 2 451 173,32 85,00

z toho ze státního rozpočtu 432 560,00 15,00

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje 2 883 733,32

Zdroj Náklady Procenta nákladů

Celkové výdaje projektu 2 883 733,32 100,00

Předpokládané zdroje financování v Kč

Zajištění zpětné vazby od žáků 670 800,00 23,26

Vlastní tvorba výukových a metodických materiálů 449 600,00 15,59

Vzdělávání pro využití moderních interaktivních
pomůcek

930 000,00 32,25

Rozpočet projektu podle aktivit

Aktivita Náklady na aktivitu Procenta

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8,
příspěvková organizace

0,00

Základní škola a Mateřská škola, Liberec,
Barvířská 38/6, příspěvková organizace

0,00

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,
příspěvková organizace

0,00

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 2 883 733,32 100,00

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642,
příspěvková organizace

0,00

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,
příspěvková organizace

0,00

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6,
příspěvková organizace

0,00

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49,
příspěvková organizace

0,00

Rozpočet projektu podle subjektů

Subjekt Podíl na nákladech Procenta

05 30.06.2014 288 374,00

03 01.09.2013 720 000,00

04 01.03.2014 435 359,32

02 01.05.2013 720 000,00

01 01.02.2013 720 000,00

Harmonogram čerpání rozpočtu

Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka
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Projekt je koncipován pro využití žáky a učiteli, bez rozdílu pohlaví i národnosti s akcentem na dostupnost a
využitelnost praktických zkušeností nabytých během projektu a vytvořených materiálů všemi zúčastněnými bez
rozdílu.

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Vliv projektu na rovné příležitosti:

Podpora rovných příležitostí:

Má pozitivní dopad

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Podpora udržitelného rozvoje:

Hlavním posláním projektu je zavést a nastavit systém moderního vzdělávání, založený na zpětné vazbě, formou
výuky s interaktivními pomůckami, získané od hlavní cílové skupiny, tedy žáků. Tento systém v maximální možné
míře klade
důraz na proces kooperativního učení a je podporou pro celoživotní vzdělávání, což je a bude základní
podmínkou pro zajištění vlastní konkurenceschopnosti a hodnoty na trhu práce, rovněž také ve společenské
rovině. Systém vytváří prostor a podmínky pro udržitelný rozvoj v regionu.

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

X. Horizontální témata
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XI. Kategorizace pomoci

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

VzděláváníNázev hospodářské činnosti:

18Číslo hospodářské činnosti:

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

Název prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč: 2 451 173,32

Číslo prioritního téma:
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Komentář:

XII. Monitorovací indikátory

Počet podpořených žáků v rámci zpětné vazby na všech partnerských
školách. Kopie třídní knihy s číslem projektu a učeného materiálu +
seznam žáků dané třídy k první hodině u třídy.

Komentář:

Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žákůNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:

1 829,00Plánovaná hodnota:

30.06.2014Datum plánované hodnoty:

42 pedagogů jako poskytovatelů dalšího vzdělávání na svých domovských
ZŠ a jako  tvůrců metodických listů a výukových hodin.

Komentář:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služebNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:

42,00Plánovaná hodnota:

30.06.2014Datum plánované hodnoty:

Jako jeden produkt je 168 hodin výuky s metodickými listy.Druhý  produkt
metodický materiál pro práci s hlasovacími systémy a interaktivní  tabule a
třetí metodický materiál senzory a interaktivní tabule.

Komentář:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktůNázev indikátoru:

produktMěrná jednotka:

3,00Plánovaná hodnota:

30.06.2014Datum plánované hodnoty:

Vyškolení učitelé z partnerských škol, podpisy na prezenčních listinách,
fotodokumentace ze seminářů.

Komentář:

Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzděláváníNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:

42,00Plánovaná hodnota:

30.06.2014Datum plánované hodnoty:
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XIII. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.11.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

08.12.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

VZ na služby

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Vzdělávací seminářeNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

490 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

05.01.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

02.02.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pronájem prostorNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

180 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.05.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodávka interaktivní technikyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

559 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.06.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

15.07.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Úpravy pro instalaci tabulí - el.instalace, zavěšení.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Uprava a instalaceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

66 700,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Zveřejnění začátku a ukončení projektu v tiskových materiálech města.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Zajištění označení všech nakoupených tech. zařízení samolepkamy s textem a logy dle Manuálu vizuální identity.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

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

Způsob zajištění publicity:

Označení všech dokumentů textem a logy dle Manuálu vizuální identity

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůZpůsob zajištění publicity:

Souhlas

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

XIV. Publicita
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XV. Synergické projekty

XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem

Název žadatele/partnera: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projekt č.2

Popis Navrácení experimentu do výuky přírodovědných předmětů o to usiluje
předkládaný projekt. Konkrétně pro Fy,
Ch,Ze a Přírodopis, tedy převážně pro druhý stupeň ZŠ. Moderní formou
experimentů chce u žáků vzbudit
větší zájem o tyto obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně
nutnosti ovládnutí jisté manuální
zručnosti při provádění experimentu. Celkově projekt má za cíl, zvyšování
klíčových kompetencí žáků v
návaznosti na "barvitost a živost" výuky při experimentu.

Název Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Datum poskytnutí podpory 01.01.2012

Poskytovatel/Dotační titul OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Partneři Libercké ZŠ 7x

Rozpočet (v Kč) 2 112 512,94

Název žadatele/partnera: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projekt č.1

Popis První z projektů usilující o komplexní a plošné zkvalitnění počátečního
vzdělávání.

Název Moderní formy výuky na ZŠ LK

Datum poskytnutí podpory 01.10.2008

Poskytovatel/Dotační titul OPVK

Partneři ZŠ města Liberec

Rozpočet (v Kč) 7 137 141,00

Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
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XVII. Čestné prohlášení

Podpis, razítko

MístoDatum

Šolc JiříStatutární zástupce

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

Název subjektu

Žadatel

5. souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

4. že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

6. souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

8. subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

7. 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 MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;

3. na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

2. všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;



Finální verze žádosti (VK-IP)

Strana 42 z 45

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.03.2012 10:26 Unikátní klíč: 2mN6TPØØØ1

vytisknuto dne: 29.03.2012

Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec, ul. 5.
května 64/49, příspěvková
organizace

Název subjektu

Partner

Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec, U
Školy 222/6, příspěvková
organizace

Název subjektu

Partner

Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec,
Vrchlického 262/17,
příspěvková organizace

Název subjektu

Partner
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Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola a Mateřská
škola, Liberec, Barvířská
38/6, příspěvková organizace

Název subjektu

Partner

Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec,
Aloisina výšina 642,
příspěvková organizace

Název subjektu

Partner

Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec,
Sokolovská 328, příspěvková
organizace

Název subjektu

Partner
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Podpis, razítko

MístoDatum

Statutární zástupce

Základní škola, Liberec, U
Soudu 369/8, příspěvková
organizace

Název subjektu

Partner

XVIII. Přílohy projektu

Doklad o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

28.03.2012Datum schválení:

Počet listů: 4

Doložena:

R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZPřílohu zadal:

Příloha:

IČ, DIČ a výpis z usnesení.

Popis:

Právní subjektivita.PDF

Nerelevantní: Ne

Ano

Prohlášení o partnerstvíNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

28.03.2012Datum schválení:

Počet listů: 7

Doložena:

R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Prohlášeni o partnerství ze 7 ZŠ

Popis:

Prohlášení o partnerství.PDF

Nerelevantní: Ne

Ano
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Návrh obsahu vzdělávacích kurzůNázev přílohy:

5Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

28.03.2012Datum schválení:

Počet listů: 4

Doložena:

R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Návrh naplnění seminářů z obsahového hlediska s přihlédnutím k rozdílům mezi učiteli v startovních
vědomostech

Popis:

Návrh obsahu vzdělávacích kurzů.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Tabulky analýzy potřebNázev přílohy:

4Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

28.03.2012Datum schválení:

Počet listů: 1

Doložena:

R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Tabulka jež vzešla z analýzy potřeb na ZŠ

Popis:

Analýza potřeb.PDF

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o zařazení projektu do IPRMNázev přílohy:

3Číslo přílohy:

Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Doložena:

R.KOTASOVA@REGIOPLAN.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne














































