Finální verze (VK-IP)

3EdAXPØØØ1

Unikátní kód žádosti:

I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.3

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

51

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 51

Typ projektu:

IP - ostatní

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

Dotyková zařízení ve výuce

Zkrácený název projektu:

TDC

Název projektu anglicky:

Touch devices in the classroom

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.09.2014

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

31.07.2015

11,0

Typ účetní jednotky:

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova:

504/2002 Sb./401-414 (FZ 6/2003)

Název IPRM:

IPRM Ústí nad Labem - Centrum

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Další vzdělávání

Kód aktivity IPRM: F.1.3

Celkové způsobilé náklady projektu:

SZ/001

46 027 463,02

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:
Rozpočet projektu celkem:

46 027 463,02
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Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich
využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt bude rozvržen do 4 klíčových aktivit:
první aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických
problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání dig. technologií pro integraci
ICT do života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na volitelné
vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již
mají, které si v rámci projektu pořídí (např. tablety) a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude
zaměřena vytvoření softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita bude věnována evaluaci dopadu
projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků, tvoří 35,89 % z počtu ZŠ. Projekt je realizován v
rámci PřF a PF UJEP.
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II. Žadatel projektu
Název subjektu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Právní forma:

Vysoká škola (veřejná, státní)

IČ:

44555601

DIČ:

CZ44555601

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

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

Počet zaměstnanců:

974

Typ žadatele:

Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Podíl na nákladech

22 889 388,22

Číslo datové schránky:

6nhj9dq

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Žadatel, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), má rozsáhlé zkušenosti s realizací a
řízením projektů, včetně projektů z oblasti RLZ. V programovém období 2004-2006 realizovala v rámci OP Rozvoj
lidských zdrojů (OP RLZ) celkem 21 projektů o celkovém objemu schválených dotací přesahujícím 53 mil. Kč. V
současném programovém období (2007 - 2013) UJEP získala podporu pro 67 projektů z různých dotačních zdrojů
(OP VaVpI, OP VK, OP ŽP, Cíl 3, OP MSSE) o celkovém objemu fin. prostředků přesahujícím 680 mil. Kč. Na
univerzitě je řešena celá řada projektů s využitím dalších dotačních zdrojů, nejen evropských, které jsou zaměřeny
na rozvoj lidských zdrojů (počáteční i další vzdělávání). Po organizační stránce disponuje UJEP bohatými
zkušenostmi s řízením projektů, do administrace se zapojuje ekonomické oddělení rektorátu (vede oddělené
účetnictví, zajišťuje agendu veřejných zakázek) a zaměstnanecké oddělení (vede personální agendu). Pro
jednotlivé řešitele je zajišťována metodická a administrativní podpora ze strany projektového manažera z oddělení
pro rozvoj a projektovou činnost UJEP. Oddělení veřejných zakázek UJEP zajišťuje dohled a regulérnost
veřejných zakázek.
Příklady realizovaných projektů:
Inovace a modularizace studia školského managementu v rámci celoživotního vzdělávání
(CZ.04.1.03/3.1.15.2/0311)
Rozpočet: 2 517 600,- Kč
Doba realizace: 11/2006 až 6/2008
Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP
(CZ.04.1.03/3.2.15.2/0235)
Rozpočet: 2 997 386,- Kč
Doba realizace: 06/2006 až 06/2008
Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP
(CZ.1.07/2.2.00/28.0296)
Rozpočet: 20 654 647,85 Kč
Doba realizace: 4/2013 až 6/2015
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je veřejná vysoká škola, tedy vzdělávací instituce,
která v souladu se svým posláním a schválenými strategickými dokumenty (Dlouhodobým záměrem) rozvíjí
vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou zejména na zvýšení úrovně vzdělanosti v severočeském
regionu, je nositelem mnoha vzdělávacích modulů a poskytuje služby celoživotního vzdělávání. UJEP klade velký
důraz na vzdělávání jak svých pracovníků, tak na oblast vzdělávání svých cílových skupin. UJEP má vypracovány
programy pro praktický výcvik ať již formou stáží, praxí, vedení diplomových prací či workshopů, vzdělávacích
modulů apod. a disponuje k tomuto účelu vzdělanými a zkušenými odborníky. Lze konstatovat, že UJEP má
dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou projektu - pedagogičtí pracovníci. Jedním z realizátorů aktivit
projektu je Pedagogická fakulta, která z principu vzdělává a připravuje budoucí učitele a zaměřuje se také na další
vzdělávání pedagogických pracovníků (nabízí kurzy a programy dalšího vzdělávání v rámci DVPP). UJEP
disponuje vzdělanými a zkušenými odborníky v oblasti využívání ICT obecně i ve výuce (Katedra informatiky
Přírodovědecké fakulty), tak i v oblasti oborových didaktik a jejich aplikace do škol.
Statutární zástupci:
Příjmení:

Wokoun

Jméno:

René

Titul před:

prof. RNDr.

Titul za:

CSc.

Funkce osoby: rektor

Telefon:

+420475286211

Fax:

Telefon II.:

Email:

rene.wokoun@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Lauterbach

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Funkce osoby: tajemník PřF

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

Petr
+420475283187

petr.lauterbach@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Příjmení:

Krejčí

Jméno:

Jan

Titul před:

RNDr.

Titul za:

Ph.D.

Funkce osoby: odborný asistent s vědeckou
hodností

Telefon:

739274400

Fax:

Telefon II.:

Email:

jan.krejci@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Lauterbach Petr
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Oficiální adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Pasteurova

PSČ:

40001

WWW:

www.ujep.cz

Číslo popisné:

Číslo orientační: 1

3544

Adresa pro doručení:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Pasteurova

PSČ:

40001

WWW:

www.ujep.cz

Číslo popisné:

3544

Číslo orientační: 1
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III. Partner projektu
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

IČ:

61357332

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

656 926,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Louny

Obec:

Žatec

Část obce:

Žatec

Ulice:

Jižní

Městská část:
PSČ:

43801

Číslo popisné:

2777

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Němec

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

415741011

Telefon II.:

Email:

reditel.jih@email.cz

Fax:

Zdeněk

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace

IČ:

00082571

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

625 112,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Litoměřice

Obec:

Lovosice

Část obce:

Lovosice

Ulice:

Osvoboditelů

Městská část:
PSČ:

41002

Číslo popisné:

1

Číslo orientační: 2

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Venclíčková

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

416532883

Telefon II.:

Email:

reditelka@soslovo.cz

Fax:

Jaromíra

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace

IČ:

70698490

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

560 394,00
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Jiříkov

Část obce:

Starý Jiříkov

Ulice:

Moskevská

Městská část:
PSČ:

40753

Číslo popisné:

740

Číslo orientační: 5

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Obergruber

Jméno:

Titul před:

Mgr. Bc.

Titul za:

Telefon I.:

412338368

Telefon II.:

Email:

zsjirikov@iol.cz

Fax:

Ladislav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ:

72743395

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
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Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

115 336,80

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Řehlovice

Část obce:

Řehlovice

Městská část:
PSČ:

Ulice:
40313

Číslo popisné:

100

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Mikšovský

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

475215298

Telefon II.:

Email:

zs.rehlovice@volny.cz

Fax:

Karel

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
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Finální verze (VK-IP)
IČ:

72742313

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

136 486,80

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Ludvíkovice

Část obce:

Ludvíkovice

Městská část:
PSČ:

Ulice:
40713

Číslo popisné:

68

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Demuthová

Jméno:

Lenka
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Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

412526813

Telefon II.:

Email:

demuthova@zsludv.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most

IČ:

72743158

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

212 077,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Most

Obec:

Louka u Litvínova

Část obce:

Louka u Litvínova

Ulice:

Husova

Městská část:
PSČ:

43533

Číslo popisné:

163

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Fidlerová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

476744393

Telefon II.:

Email:

zslouka@centrum.cz

Fax:

Miroslava

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

IČ:

70695881

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

237 925,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Petrovice

Část obce:

Petrovice

Městská část:
PSČ:

Ulice:
40337

Číslo popisné:

5

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Leistnerová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

475226185

Telefon II.:

Email:

zspetrovice.ul@volny.cz

Fax:

Květuše

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

IČ:

63788152

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

737 673,00
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Teplice

Obec:

Teplice

Část obce:

Teplice

Ulice:

Koperníkova

Městská část:
PSČ:

41501

Číslo popisné:

2592

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Amlerová

Jméno:

Titul před:

Mgr. Bc.

Titul za:

Telefon I.:

734468147

Telefon II.:

Email:

reditelka@zskopernikova.cz

Fax:

Hana

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

IČ:

47325615

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
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Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

683 158,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Most

Obec:

Most

Část obce:

Most

Ulice:

Václava Talicha

Městská část:
PSČ:

43401

Číslo popisné:

1855

Číslo orientační: 1

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Lorenzová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

417639242

Telefon II.:

Email:

reditelka@4zsmost.cz

Fax:

Alena

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková
organizace

IČ:

72744359
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DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

582 364,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Teplice

Obec:

Hostomice

Část obce:

Hostomice

Ulice:

Školní náměstí

Městská část:
PSČ:

41752

Číslo popisné:

299

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Žák

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Aleš
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Telefon I.:

775120081

Telefon II.:

Email:

zs_hostomice@volny.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace

IČ:

44226233

DIČ:

CZ44226233

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

682 685,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

SNP

PSČ:

40011

Číslo popisné:

2304

Číslo orientační: 6

WWW:
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Kontaktní osoby:
Příjmení:

Grohová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

472773977

Telefon II.:

Email:

zssnpreditel@volny.cz

Fax:

Ramona

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice

IČ:

62787209

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

739 293,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Teplice

Obec:

Duchcov

Část obce:

Duchcov

Ulice:

J. Pešaty

Městská část:
PSČ:

41901

Číslo popisné:

1313

Číslo orientační: 11

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Prchalová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

733373087

Telefon II.:

Email:

pesatka@seznam.cz

Fax:

Veronika

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace

IČ:

72743760

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

235 499,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 32 z 164

Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Malečov

Část obce:

Malečov

Městská část:
PSČ:

Ulice:
40327

Číslo popisné:

61

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Petrů

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

774633662

Telefon II.:

Email:

zsmsmalecov@seznam.cz

Fax:

Alexandra

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

IČ:

00082201

DIČ:

CZ00082201

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

646 222,00
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Klíše

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Resslova

PSČ:

40001

Číslo popisné:

210

Číslo orientační: 5

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Mareš

Jméno:

Titul před:

Mgr. Bc.

Titul za:

Telefon I.:

773792707

Telefon II.:

Email:

mares@spsul.cz

Fax:

Jaroslav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace

IČ:

00673773

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
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Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

667 056,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Rumburk

Část obce:

Rumburk 1

Ulice:

Františka Nohy

Městská část:
PSČ:

40801

Číslo popisné:

959

Číslo orientační: 6

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Pokorný

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

773798363

Telefon II.:

Email:

pokorny.l@szds-oa.cz

Fax:

Ladislav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

IČ:

47795620
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DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

458 863,20

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Vilémov

Část obce:

Vilémov

Ulice:

Kadaňská

Městská část:
PSČ:

43154

Číslo popisné:

163

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Kopecká

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Blanka
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Telefon I.:

474397183

Telefon II.:

Email:

skola.vilemov@seznam.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.

IČ:

61342751

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

527 922,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Kadaň

Část obce:

Kadaň

Ulice:

5. května

Městská část:
PSČ:

43201

Číslo popisné:

620

Číslo orientační:

WWW:
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Kontaktní osoby:
Příjmení:

Oršulák

Jméno:

Tomáš

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Ph.D.

Telefon I.:

474342717

Telefon II.:

Email:

reditel@gymnazium-kadan.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a mateřská škola Radonice

IČ:

46790055

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

411 441,20

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Radonice

Část obce:

Radonice

Městská část:
PSČ:

Ulice:
43155

Číslo popisné:

165

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Santner

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

474397057

Telefon II.:

Email:

zs.radonice@seznam.cz

Fax:

Jaroslav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace

IČ:

61342637

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

641 560,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Kadaň

Část obce:

Kadaň

Ulice:

Komenského

Městská část:
PSČ:

43201

Číslo popisné:

562

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hrdina

Jméno:

Titul před:

PaedDr.

Titul za:

Telefon I.:

474343395

Telefon II.:

Email:

reditel@sps-kadan.cz

Fax:

Zdeněk

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace

IČ:

44555211

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

683 384,00
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Mojžíř

Městská část:

Ústí nad Labem-Neštěmice

Ulice:

Hlavní

PSČ:

40331

Číslo popisné:

193

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Bendlmajer

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

731589863

Telefon II.:

Email:

k.bendlmajer@zsmojzir.cz

Fax:

Karel

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

IČ:

00832375

DIČ:

CZ00832375

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
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Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

627 506,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Most

Obec:

Litvínov

Část obce:

Horní Litvínov

Ulice:

Ukrajinská

Městská část:
PSČ:

43601

Číslo popisné:

379

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Turbák

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

476111226

Telefon II.:

Email:

schola@humanitas.cz

Fax:

Ladislav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5,
příspěvková organizace
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IČ:

44555482

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

685 964,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Střekov

Městská část:

Ústí nad Labem-Střekov

Ulice:

Nová

PSČ:

40003

Číslo popisné:

1432

Číslo orientační: 5

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Kolský

Jméno:

Martin
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Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

475533913

Telefon II.:

Email:

info@zsnova.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

IČ:

44555423

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

715 792,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Klíše

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Jateční

PSČ:

40001

Číslo popisné:

243

Číslo orientační: 22

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Dytrt

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

475240151

Telefon II.:

Email:

dytrt@gymjat.cz

Fax:

Alfréd

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková
organizace

IČ:

75003635

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

194 529,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Litoměřice

Obec:

Křešice

Část obce:

Křešice

Ulice:

Bezručova

Městská část:
PSČ:

41148

Číslo popisné:

141

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Špittová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

606409159

Telefon II.:

Email:

reditelna@zskresice.cz

Fax:

Lenka

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

IČ:

61342645

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

695 679,00
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Chomutov

Část obce:

Chomutov

Ulice:

Mostecká

Městská část:
PSČ:

43001

Číslo popisné:

3000

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Zahrádka

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

732151527

Telefon II.:

Email:

reditel@gymcv.cz

Fax:

Jaroslav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace

IČ:

44226241

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
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Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

714 590,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Neštěmice

Městská část:

Ústí nad Labem-Neštěmice

Ulice:

Hluboká

PSČ:

40331

Číslo popisné:

150

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Poláková

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

472731817

Telefon II.:

Email:

info@zsnestemice.cz

Fax:

Olga

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
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IČ:

46773363

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

672 084,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Litoměřice

Obec:

Litoměřice

Část obce:

Předměstí

Ulice:

Havlíčkova

Městská část:
PSČ:

41201

Číslo popisné:

1830

Číslo orientační: 32

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Cikner

Jméno:

Vladimír
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Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

724378879

Telefon II.:

Email:

cikner@zshavlickova.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov

IČ:

47795603

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

393 883,20

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Perštejn

Část obce:

Perštejn

Ulice:

Hlavní

Městská část:
PSČ:

43163

Číslo popisné:

57

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hendrych

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

608874787

Telefon II.:

Email:

zsperstejn@seznam.cz

Fax:

Vlastimil

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace

IČ:

72743573

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

611 818,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Děčín

Část obce:

Děčín II-Nové Město

Ulice:

Vrchlického

Městská část:
PSČ:

40502

Číslo popisné:

630

Číslo orientační: 5

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Brouček

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

777621949

Telefon II.:

Email:

reditel@zstyrs.cz

Fax:

Jiří

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace

IČ:

72744367

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

508 309,20
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Děčín

Část obce:

Děčín XXVII-Březiny

Ulice:

Kosmonautů

Městská část:
PSČ:

40502

Číslo popisné:

177

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Floriánová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

412524063

Telefon II.:

Email:

reditelka@zsbreziny.cz

Fax:

Věra

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Proboštov, okres Teplice

IČ:

65607759

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
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Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

433 815,20

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Teplice

Obec:

Proboštov

Část obce:

Proboštov

Ulice:

Kpt. Jaroše

Městská část:
PSČ:

41712

Číslo popisné:

130

Číslo orientační: 32

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Langerová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

417560037

Telefon II.:

Email:

zs.probostov@email.cz

Fax:

Pavlína

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

IČ:

44555091
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DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

682 172,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.
Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Severní Terasa

Městská část:

Ústí nad Labem-Severní Terasa

Ulice:

Pod Parkem

PSČ:

40011

Číslo popisné:

2788

Číslo orientační: 2

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Brhelová

Jméno:

Titul před:

Mgr. Bc.

Titul za:

Martina
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Telefon I.:

472772029

Telefon II.:

Email:

spec.skoly@volny.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace

IČ:

70698171

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

663 084,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Varnsdorf

Část obce:

Varnsdorf

Ulice:

Nám. E. Beneše

Městská část:
PSČ:

40747

Číslo popisné:

469

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Zemler

Jméno:

Titul před:

Mgr. Bc.

Titul za:

Telefon I.:

412372627

Telefon II.:

Email:

vaclav.zemler@zs-namesti.cz

Fax:

Václav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

IČ:

72743450

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

131 636,80

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pedagogická profese vyžaduje neustálé zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé dlouhodobě plánují
profesní růst svých pedagogických pracovníků zvláště pak pomocí akreditovaných kurzů DVPP. Zapojení do
tohoto projektu tak pomůže vedením škol (partnerů) s přípravou profesního růstu pedagogických pracovníků v
akademickém roce 2014/2015. Hlavní zaměření projektu do oborových didaktik s využitím ICT umožní školám
zvýšení úrovně výuky a využívání ICT v rámci pedagogické praxe, což je sledovaným indikátorem ČSI.
Jakožto regionální vzdělávací instituce pedagogickým pracovníků má příjemce vazby na cílovou skupinu
pedagogů základních a středních škol danou několika faktory, například jedním z faktorů je vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků a jejich povinná pedagogická praxe na školách v rámci výuky, dalším faktorem
dozajista je studium v rámci celoživotního vzdělávání, které příjemce dlouhodobě nabízí.

Popis zapojení partnera:
Partner s finančním příspěvkem, role koordinátora projektu na školách. Partner bude zapojen v rámci všech
klíčových aktivit.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s RLZ vzhledem k tomu, že dbá na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner má zkušenosti s prací cílovou skupinou, každoročně vysílá své pedagogické pracovníky na školení
DVPP, motivuje, plánuje a financuje jejich osobní rozvoj a další vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Velké Chvojno

Část obce:

Velké Chvojno

Městská část:

Ulice:

PSČ:

40334

Číslo popisné:

WWW:

www.zschvojno.wz.cz

8

Číslo orientační:

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Martinková

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

+420475222506

Telefon II.:

Email:

zs.velkechvojno@seznam.cz

Fax:

Alena

Společné podpisové právo: Ne
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IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních mobilních (dotykových)
technologií a jejich využití při výuce na ZŠ a SŠ. Projekt bude rozvržen do 4 klíčových aktivit, přičemž první
aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s
využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologii pro integraci ICT do
života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na vzdělávání
pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v
rámci projektu pořídí (např. tablety či jiné moderní technologie) a využití ICT v oborových didaktikách (bude
vytvořena nabídka akreditovaných kurzů, které univerzita aktuálně nabízí a školy si budou moci vybrat, které
kurzy/programy absolvují, zároveň během realizace projektu dojde k akreditaci nových kurzů pro první, druhý
stupeň ZŠ a SŠ). Třetí aktivita bude zaměřena na evaluaci dopadu projektu na školy. Na jednotlivých aktivitách a
podaktivitách se podílí Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty (KA1, KA2, KA3, KA4) a Pedagogická fakulta
UJEP (KA2, KA3). Důraz bude kladen na získání praktických dovedností, pak také na vzájemné učení a výměnu
zkušeností jak mezi učiteli v rámci jedné školy, tak mezi učiteli z různých škol. Jedním z cílů je zapojit do projektu
malé školy do 200 žáků, které mají z různých důvodů omezenou možnost získávat dovednosti v oblasti ICT a
využívat ICT ve výuce. Celkovým výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci ze 44 základních a
středních škol v Ústeckém kraji, včetně provedené evaluace dopadu projektu. Celkem se projektu účastní 39 ZŠ
a 8 SŠ (z toho víceletá gymnázia 3x, počítáno v obou skupinách). Projektu se účastní 14 malých škol do 200
žáků, což tvoří 35,89 % celkového počtu zapojených základních škol. Byla dodržena podmínka účasti ZŠ a SŠ v
poměru 4 : 1.
Zdůvodnění potřebnosti:
Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci
ICT do výuky. V posledních letech došlo k realizaci projektů, v rámci kterých si základní a střední školy pořizovaly
vybavení v oblasti ICT (tablety, notebooky), na což navazovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP). Z Výroční zprávy ČŠI za rok 2012/13 vyplývá, že dosud nedošlo k efektivnímu využívání těchto
technologií a celkové integraci ICT ze strany učitelů do výuky. Je důležité, aby učitelé kromě využívání ICT
primárně k přípravě na vyučování začali ICT využívat přímo ve vyučování. Předpokladem pro využívání ICT ve
výuce a přímé práci žáků je to, aby učitelé sami přijali ICT jako jednu z možných cest a nástrojů k osvojování a
procvičování učiva v hodinách a jako přirozenost ve školství v 21. století. Potřebnost vychází také z faktu, že ICT
oborová didaktika není součástí závazného studijního programu.Projekt bude realizován ve spolupráci s
vybranými základními a středními školami v Ústeckém kraji - školy budou partnery s finančním příspěvkem.
Jedná se o obecně prospěšný projekt, který přispěje k rozvoji školství a společnosti v České republice, proto je
vhodné ho financovat z veřejných zdrojů. Projekt lze charakterizovat jako inovativní, protože se kromě využití již
existujících akreditovaných kurzů/programů UJEP jedná také o přípravu nových (budou akreditované během
realizace projektu). Po úspěšném ukončení projektu dojde v posunu v projektem řešené problematice v obecné
rovině tím, že pedagogové budou mít možnost dále spolupracovat s UJEP v oblasti dalšího vzdělávání a využívat
vzniklé on-line nástroje. Toto bude možné i pro další pedagogy z různých škol v ČR. Zapojením ZŠ a SŠ do
projektu dojde k zintenzivnění spolupráce mezi univerzitou a školami v regionu, což bude důležité pro realizaci
dalších společných projektů a podpoře škol ze strany univerzity. Projekt je v souladu s IPRM Ústí nad Labem
(naplňuje opatření F.1 Rozvoj vzdělávání)
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci působící na základních a středních školách. Během
realizace projektu lze v kvantitativním hledisku vymezit počet zapojených osob z cílové skupiny pedagogů na
úrovni 2000 osob (což vychází z prvotní analýzy možného zapojení učitelů do projektu - informace od ředitelů
škol v rámci čestného prohlášení - počet zapojených pedagogů do projektu). Struktura cílové skupiny:
pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků z počtu 39 základních škol
celkem, což tvoří 35,89 %.
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Zapojení a motivace cílové skupiny:
Do projektových aktivit bude zahrnuta celá cílová skupina dle zájmu o nabídnuté již akreditované či nově
akreditované kurzy. Cílová skupina byla oslovena k účasti v projektu e-mailem i osobně (na vybraných školách
proběhly také osobní schůzky). Motivací k zapojení do projektu bylo získání nových ICT a ICT/didaktických
kompetencí, získání nových technologií na jednotlivé školy, navázání či prohloubení spolupráce s univerzitou,
realizace DVPP školení během projektu zdarma, získání nových v projektu vytvořených didaktických aplikací
(KA3). Cílová skupina bude motivována tak, aby úspěšně projekt zakončila.
Cílová skupina projektu bude zapojena následovně:
- školení, koučing, mentoring, technická pomoc
- koordinátor projektu z řad pedagogů na škole, v případě zájmu zřízení metodika ICT na škole
- příprava podkladů a vyhlášení výběrového řízení na pořízení technologií na škole
- spolupráce při ověřování funkčnosti v projektu nově vytvořených aplikací
Přínos pro cílovou skupinu:
Projekt má evidentní přínos pro cílovou skupinu. Pedagogové získají nové kompetence (znalosti a praktické
dovednosti) ve využívání moderních technologií ve výuce, což souvisí také s jejich lepší uplatnitelností na trhu
práce. Zlepšením nebo získáním nových ICT kompetencí učitelů bude mít také dopad na žáky základních a
středních škol.
Rizika projektu:
Žadatel si uvědomuje rizika, která mohou vzniknout při realizaci projektu:
1. Velký počet partnerů s finančním příspěvkem - náročné na řízení a administrativu projektu
2. Realizace výběrového řízení na pořízení technologií - náročné pro menší školy
3. Možné personální změny ve vedení škol - odstoupení od projektu
4. Časová náročnost školení pro pedagogy
5. Časová náročnost (dojezdy na místo realizace školení) pro realizátory školení (lektoři, metodici)
6. Relativně krátká doba na realizaci tak finančně a obsahově náročného projektu s velmi početným realizačním
týmem
7. Podmínka výzvy, aby minimálně 30% ze ZŠ zapojených do výzvy mělo maximálně 200 žáků k 1. 9. 2013
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Popis eliminace rizik:
ad 1) bude kladen důraz na vazbu Koordinátor projektu ve škole a manažersko-administrativním týmem projektu
- bude zdůrazněno v náplni práce, budou vymezeny jasné vazby a kompetence jednotlivých členů
ad 2) bude řešeno v rámci školení v oblasti zadávání VZ na místě, cílem bude dodání veškerých podkladů pro
realizaci VŘ tak, aby nedošlo k pochybení nebo problémům v dodávce ICT (bude zajištěno odborníkem na
veřejné zakázky z UJEP včetně přípravy podkladů pro školy tzv. na klíč. Realizace VŘ na začátku projektu se
zohledněním potřeb jednotlivých partnerů - ICT musí být co nejdříve po začátku projektu dodáno na školy, aby
mohla školení probíhat. Na vyžádání bude člen řešitelského týmu se znalostmi v oblasti IT a veřejných zakázek
členem hodnotící komise na jednotlivých školách tak, aby měli školy potřebnou podporu i v rámci hodnotícího
procesu veřejné zakázky.
ad 3) v případě, že škola díky změně ve vedení školy odstoupí z projektu, tak bude nahrazena jinou zatím nikde
nezapojenou či z řad škol, kterým projekt nebyl schválen.
ad 4) Školení budou realizována přímo v lokalitách jednotlivých partnerů.
ad 5) Do školení bude zapojeno dostatečné množství odborníků (metodiků, lektorů).
ad 6) Úzce spjatý realizační tým projektu, odbornost a aktivní komunikace s partnery (koordinátoři, jasně dané
kompetence a vazby, odpovědnost)
ad 7) Účast v projektu přislíbilo celkem 14 ZŠ do 200 žáků z celk.počtu 39 ZŠ, procento malých škol tak činí
35,89 %. V případě odstoupení některé z těchto škol nedojde k porušení tohoto indikátoru. Aby odstoupení
malých škol mělo vliv na tuto hodnotu, musely by odstoupit 4 malé školy zárověn, což není pravděpodobné

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 60 z 164

Finální verze (VK-IP)
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Po ukončení projektu bude realizátor projektu dál nabízet kurzy (včetně nově akreditovaných v rámci projektu) kurzy budou dostupné pro pedagogy a další zájemce (finančně dostupné tak jak jsou poskytovány již dnes např.
v rámci Centra celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě). Bude zachována a dále rozvíjena spolupráce s
partnery - základní a střední školy jsou pro UJEP zásadními partnery - jejich žáci jsou možnými budoucími
studenty, bude dále zintenzivňována vazba mezi ZŠ/SŠ - Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou v oblasti ICT
a didaktik, možnost realizace společných projektů v budoucnu např. se zacílením na aktivní a přímé využívání
ICT žáky v hodinách.
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
V rámci realizace projektu vzniknou nové akreaditované kurzy pro pedagogy ZŠ a SŠ, zároveň dojde ke spojení
relevantních partnerů - efektivní propojení největší vzdělávací instituce z regionu (UJEP v rámci Ústeckého kraje)
se školami, které plní funkci poskytování základního a středoškolského vzdělávání. Projekt je inovativní ve
skutečnosti, že nikdy předtím nebyla v regionu realizována ze strany univerzity ani škol tak intenzivní spolupráce
a projektová vazba (proaktivnost univerzity směrem ke školám v regionu v minulosti směřovala více méně k
jednotlivým školám - převážně ale k fakultním školám v rámci Pedagogické fakulty). Inovativnost projektu může
být chápána také v počtu zapojení škol, přestože je tento faktor rizikový viz výše. Díky nastartování spolupráce v
rámci projektu může univerzita a školy dále spolupráci rozvíjet (tvorba softwarové platformy pro didaktické
aplikace, školský klastr s využíváním ICT ve výuce včetně zapojení firem, společné projekty, využívání
nejmodernějších ICT, nové trendy ve školství, testování, pilotní projekty). Velkou přidanou hodnotou je také
nepřímý dopad projektu na území a reálie regionu s obecně nízkou vzdělaností a vysokou nezaměstnaností
(projekt bude mít přímý dopad na rozvoj ICT kompetencí cílové skupiny - pedagogů, což souvisí s lepší
uplatnitelností na trhu práce) a v budoucnu i lepšími výstupními kompetencemi absolventů škol.
Vazby na jiné projekty:
Existuje vazba na další předkládaný projekt UJEP v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů na ZŠ. UJEP aktuálně
předkládá projekt do OP VK Výzvy 55 zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí žáků a pedagogů na
základních školách v Ústeckém a Libereckém kraji (zapojování rodilých mluvčích do výuky i mimo ni, aplikace
metody CLIL, podpora zahraniční spolupráce).
Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:
Pro účely projektu bude sestaven realizační tým, odpovědný za koordinaci projektových aktivit a za organizační a
provozní stránku projektu. Tento tým tvoří v rovině odborných pozic: hlavní manažer - garant projektu, metodici,
lektoři, technici ICT, odborník na veřejné zakázky, v rovině administrativních pozic jsou členy realizačního týmu:
finanční manažer projektu, manažer - administrátor, administrátor, asistent pro spolupráci se školami, účetní.
Vzhledem k náročnosti projektu a velkému množství zapojených partnerů s finančním příspěvkem bude zřízena
také pozice koordinátor projektu na každé škole. Tyto pozice představují průběžnou činnost po celou dobu trvání
projektu.
Kompetence jednotlivých členů realizačního týmu viz pracovní náplně v rámci specifikace jednotlivých pozic.
Realizační tým se bude scházet na pravidelných schůzkách každý měsíc (vedle toho dle aktuální potřeby), kde
bude hodnocen aktuální stav projektu, harmonogram čerpání a průběhu aktivit, projednání úkolů a činnosti pro
následující období.
Realizační tým bude úzce propojen a dostatečně seznámen s pravidly a podmínkami poskytovale pro realizaci
projektu, dále se bude řídit obecně platnými právními předpisy a rovněž interními předpisy a postupy platných na
UJEP (směrnice kvestora k oběhu účetních dokladů, předpisy k archivaci atd.) UJEP doposud úspěšně
realizovala celou řadu projektů podpřených z ESF, je tedy ověřen soulad podmínek poskytovatele s vnitřním
chodem organizace. Do administrace projektu se zapojuje ekonomické oddělení rektorátu (vedení odděleného
účetnictví, zřízení účtu projektu), zaměstnanecké oddělení (vedení personální agendy), pro jednotlivé řešitele
projektů je zajišťována metodická a administrativní podpora ze strany projektového manažera UJEP (rektorát).
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Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických
problémech s využitím ICT ve výuce
Název podporované aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
Název podporované aktivity:
Evaluace
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ042

Ústecký kraj

Severozápad

CZ051

Liberecký kraj

Severovýchod

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0427567892

Ústí nad Labem-město

Ústí nad Labem

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ042

Ústecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Podpora pedagogických pracovníků - využití ICT ve výuce

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Radonice
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 64 z 164

Finální verze (VK-IP)
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace
Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Základní škola Proboštov, okres Teplice
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská
1575/2
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková
organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace
Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

2 708 302,81

ESF způsobilé výdaje:

2 708 302,81

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
KA1 se prolíná celým projektem a je zaměřena na podporu pedagogických pracovníků formou asistence při
problémech s využitím ICT ve výuce. Bude poskytována odborná pomoc ve formě poradenství, konzultací a
koučinku pedagogickým pracovníkům ve škole odborníky z řad realizačního týmu se zaměřením na a) využití ICT
ve výuce - pomoc při technických problémech, b) využití ICT v oborových didaktikách. Klíčová aktivita bude
rozdělena na 3 podaktivity: A1: Vzdělávání ředitelů, A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy,
A3: Metodik ICT ve škole. Detailnější popis KA1 viz příloha 16 žádosti - Popis KA projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této aktivity bude proškolená cílová skupina, provedení veřejných zakázek u partnerů. Výsledky aktivity
budou za každého partnera prokazatelně doloženy díky KA4 (Evaluace), ve které bude předložena Evaluační
zpráva. E-learning, školící materiály.
Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
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Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Radonice
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace
Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
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Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Základní škola Proboštov, okres Teplice
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská
1575/2
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková
organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace
Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

35 857 845,39

ESF způsobilé výdaje:

35 857 845,39

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity dojde k systematickému vzdělávání pedagogických pracovníků (školní rok 2014/15).
Prezenční vzdělávací aktivity budou probíhat přímo v terénu na školách a budou doplněny e-learningem a dalšími
on-line nástroji. Důraz bude kladen na praktické informace a činnosti, cvičení a osvojení si nových dovedností.
Vzdělávací aktivity budou ve formě DVPP akreditovaných programů či školení (akreditované programy a školení
PřF a PF UJEP v systému DVPP MŠMT). Během projektu bude zažádáno o akreditaci dalších školení. Tato
klíčová aktivita obsahuje 3 podaktivity: B1: ICT - "co už máme", B2: ICT - "co chceme", B3: ICT - "Oborové
didaktiky"
Detailnější popis KA2 viz příloha 16 žádosti - Popis KA projektu.
Výstup klíčové aktivity:
výukové materiály, e-learningová opora, práce on-line, vybudování on-line komunit pedagogů, B2: výukové
materiály, e-learningová opora, práce on-line, vybudování on-line komunit pedagogů, B3: výukové materiály, elearningová opora. Výsledky aktivity budou za každého partnera prokazatelně doloženy díky KA4, ve které bude
předložena Evaluační zpráva.
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Vytvoření softwarové platformy pro didaktické účely

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

6 594 645,82

ESF způsobilé výdaje:

6 594 645,82

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity bude vytvářena softwarová platforma pro didaktické účely pro použití napříč předměty. Místo
nakupování různých jednotlivých komerčních výukových aplikací se v rámci projektu vytvoří zcela nový aplikační
software včetně didaktického obsahu. Základní vlastnosti této platformy bude nezávislost na operačním systému,
ovládání dotykem a jednoduchost vytváření dalšího obsahu jednotlivými členy cílové skupiny. Základ platformy
bude vypracován v prvních měsících projektu, aby bylo umožněno její využívání při školení v oborových
didaktikách. Toto povede k možnosti začlenit do softwarové platformy aplikací i nápady/připomínky/vylepšení
cílové skupiny a tím ji více přizpůsobit skutečným potřebám v pedagogické praxi. Tento soubor nově vytvořených
aplikací bude volně dostupný pro širokou pedagogickou veřejnost i po ukončení projektu. Detailnější popis KA3 viz
příloha 16 žádosti - Popis KA projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Nově vzniklá softwarová platforma pro didaktické aplikace zaměřené na jednotlivé oborové didaktiky uzpůsobené
k snadnému zadávání obsahu samotnou cílovou skupinou, vybudování on-line komunit pedagogů.
Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Evaluace

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková
organizace
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Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Radonice
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace
Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Základní škola Proboštov, okres Teplice
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková
organizace
Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská
1575/2
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková
organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace
Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

866 669,00

ESF způsobilé výdaje:

866 669,00
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ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Tato aktivita je zaměřena na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů (škol). V rámci
evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce
v dané škole. Detailnější popis KA4 viz příloha 16 žádosti - Popis KA projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Analýzu počátečního stavu a vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit každá škola/partner
zpracuje formou evaluační zprávy. Tyto evaluační zprávy za každou školu/partnera doloží příjemce nejpozději se
závěrečnou monitorovací zprávou.
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2014
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XI.

XII.

Podpora pedagogických pracovníků využití ICT ve výuce
Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky
Vytvoření softwarové platformy pro
didaktické účely

X

X

Evaluace

X

X

IX.

X.

2015
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Podpora pedagogických pracovníků využití ICT ve výuce

X

X

X

X

X

X

X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky

X

X

X

X

X

X

Vytvoření softwarové platformy pro
didaktické účely

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluace

VIII.
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VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu

61

Složení realizačního týmu:
číslo

Název pozice

Úvazek

Forma

001

Hlavní manažer - garant projektu

100,00 %

Pracovní smlouva

002

Finanční manažer projektu

100,00 %

Pracovní smlouva

003

Manažer projektu - administrátor

100,00 %

Pracovní smlouva

004

Administrátor projektu

100,00 %

Pracovní smlouva

005

Mentor ICT

50,00 %

Pracovní smlouva

006

Mentor oborových didaktik

4 400,00 hodin

DPČ

007

Lektor a tvůrce e-learningových
modulů

4 100,00 hodin

DPČ

008

Specialista koučinku a mentoringu
(technická podpora)

100,00 %

Pracovní smlouva

009

Ověřovatel (hodnotitel) výukových
materiálů

2 000,00 hodin

DPČ

010

Vědecko-pedagogický pracovník

880,00 hodin

DPČ

011

Věcný manažer aktivit A, C a
podaktivity B1 a B2

50,00 %

Pracovní smlouva

012

Koordinátor projektu ve škole partner 1

770,00 hodin

DPČ

013

Programátor

100,00 %

Pracovní smlouva

014

Grafik

100,00 %

Pracovní smlouva

015

Tester aplikací

100,00 %

Pracovní smlouva

016

Věcný manažer podaktivity B3

880,00 hodin

DPČ

017

Věcný manažer aktivity KA3

50,00 %

Pracovní smlouva

018

Koordinátor projektu ve škole partner 2

770,00 hodin

DPČ

019

Koordinátor projektu ve škole partner 3

770,00 hodin

DPČ

020

Koordinátor projektu ve škole partner 4

616,00 hodin

DPČ

021

Koordinátor projektu ve škole partner 5

770,00 hodin

DPČ

022

Koordinátor projektu ve škole partner 6

770,00 hodin

DPČ

023

Koordinátor projektu ve škole partner 7

770,00 hodin

DPČ

024

Koordinátor projektu ve škole partner 8

770,00 hodin

DPČ

025

Koordinátor projektu ve škole partner 9

770,00 hodin

DPČ
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026

Koordinátor projektu ve škole partner 10

770,00 hodin

DPČ

027

Koordinátor projektu ve škole partner 11

770,00 hodin

DPČ

028

Koordinátor projektu ve škole partner 13

770,00 hodin

DPČ

029

Koordinátor projektu ve škole partner 14

770,00 hodin

DPČ

030

Koordinátor projektu ve škole partner 15

770,00 hodin

DPČ

031

Koordinátor projektu ve škole partner 16

770,00 hodin

DPČ

032

Koordinátor projektu ve škole partner 17

770,00 hodin

DPČ

033

Koordinátor projektu ve škole partner 18

770,00 hodin

DPČ

034

Koordinátor projektu ve škole partner 19

770,00 hodin

DPČ

035

Koordinátor projektu ve škole partner 20

770,00 hodin

DPČ

036

Koordinátor projektu ve škole partner 21

770,00 hodin

DPČ

037

Koordinátor projektu ve škole partner 22

770,00 hodin

DPČ

038

Koordinátor projektu ve škole partner 23

770,00 hodin

DPČ

039

Koordinátor projektu ve škole partner 24

770,00 hodin

DPČ

040

Koordinátor projektu ve škole partner 25

770,00 hodin

DPČ

041

Koordinátor projektu ve škole partner 26

616,00 hodin

DPČ

042

Koordinátor projektu ve škole partner 27

770,00 hodin

DPČ

043

Koordinátor projektu ve škole partner 28

770,00 hodin

DPČ

044

Koordinátor projektu ve škole partner 29

770,00 hodin

DPČ

045

Koordinátor projektu ve škole partner 30

770,00 hodin

DPČ

046

Koordinátor projektu ve škole partner 31

308,00 hodin

DPČ

047

Koordinátor projektu ve škole partner 32

616,00 hodin

DPČ

048

Koordinátor projektu ve škole partner 33

616,00 hodin

DPČ

049

Koordinátor projektu ve škole partner 34

616,00 hodin

DPČ
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050

Koordinátor projektu ve škole partner 35

308,00 hodin

DPČ

051

Koordinátor projektu ve škole partner 36

616,00 hodin

DPČ

052

Koordinátor projektu ve škole partner 37

616,00 hodin

DPČ

053

Koordinátor projektu ve škole partner 38

308,00 hodin

DPČ

054

Koordinátor projektu ve škole partner 39

308,00 hodin

DPČ

055

Koordinátor projektu ve škole partner 40

154,00 hodin

DPČ

056

Koordinátor projektu ve škole partner 41

154,00 hodin

DPČ

057

Koordinátor projektu ve škole partner 42

154,00 hodin

DPČ

058

Koordinátor projektu ve škole partner 43

308,00 hodin

DPČ

059

Koordinátor projektu ve škole partner 44

308,00 hodin

DPČ

060

Lektor a tvůrce e-learningových
modulů

100,00 %

Pracovní smlouva

061

Vědecko - pedagogický pracovník

50,00 %

Pracovní smlouva

Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice

Hlavní manažer - garant projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

45000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Hlavní manažer - garant projektu je zodpovědný za celkovou realizaci a řízení projektu. V úvodu projektu
zodpovídá za vytvoření fungujících projektových mechanismů, sestavení realizačního týmu. Hlavní manažer
koordinuje práci realizačního týmu a s dalšími pracovníky zabezpečuje plnění a vyhodnocuje postup klíčových
aktivit. V případě potřeby přijímá nápravná opatření ke zlepšení dílčích procesů. Kontroluje výběrová řízení,
monitoruje kvalitu projektu, pravidelně kontroluje čerpání rozpočtu a zajišťuje aktivity spojené s diseminací
projektu. Zodpovídá za předkládání monitorovacích zpráv poskytovateli dotace. Podílí se na realizaci všech
klíčových aktivit.
Název pozice

Finanční manažer projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

38 000,00 za měsíc
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Přepočet dle úvazku

38000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Finanční manažer projektu zodpovídá za finanční realizaci projektu, správnost a platby, vedení účetnictví projektu
a jeho souladu s podmínkami operačního programu, shromažďuje a eviduje účetní podklady. Komunikuje s
manažery projektu a ekonomickým úsekem univerzity, zodpovídá za čerpání rozpočtu podle nákladových
položek, vývoj cash flow projektu. Připravuje žádosti o platbu a finanční část monitorovacích zpráv). Společně s
hlavním manažerem připravuje pracovní smlouvy a kontroluje pracovní výkazy pracovníků. Aktivně se účastní
porad realizačního týmu a spoluzodpovídá za finanční operace a vyúčtování realizovaných aktivit.
Název pozice

Manažer projektu - administrátor

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

35 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

35000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Manažer projektu - administrátor je podřízen hlavnímu manažeru projektu a v případě jeho nepřítomnosti plní
všechny jeho funkce (zástupnost). Je zodpovědný za celkovou obsahovou náplň projektu a jeho naplňování.
Komunikace s poskytovatelem dotace, podílí se na publicitě, administrativní řízení projektu, eliminace rizik
projektu, spolupráce s odborným týmem a partnery projektu (základní a střední školy). Účastní se všech porad
projektového týmu, dává podněty k bezproblémovému plnění projektu, zejména plnění monitorovacích indikátorů,
harmonogramu a realizaci klíčových aktivit. Administrace monitorovacích zpráv, podkladů, vedení provozní
korespondence, adresáře, databáze účastníků apod. Podílí se na všech klíčových aktivitách.
Název pozice

Administrátor projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

20 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

20000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Administrátor projektu je podřízen hlavnímu manažeru a plní úkoly manažera projektu. Je zodpovědný za
celkovou administraci projektu, korespondenci, prezenční listiny, podklady pro publicitu, komunikace se všemi
členy projektového týmu. Píše zápisy z porad, vede agendu pracovních výkazů a dalších podkladů pro
monitorování projektu. Vzhledem k náročnosti projektu se bude jednat o 2 osoby na 100 %.
Název pozice

Věcný manažer aktivit A, C a podaktivity B1 a B2

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

40 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

20000
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Popis úvazku
Pracovní náplň
Aktivně plánuje a realizuje klíčové aktivity A, C a podaktivity B1 a B2 dle zadání Výzvy. Vede specialisty
technické podpory a koučinku pedagogických pracovníků partnerů a spolupracuje s Věcným manažerem
podaktiviy A2 - Příprava didaktických aplikací. Zároveň odpovídá za aktivitu C (Evaluace) ve spolupráci s
koordinátory projektu na straně partnerů/škol. Účastní se schůzek realizačního týmu.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 1

Název subjektu

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Věcný manažer podaktivity B3

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPČ

Úvazek

880,00 hodin

Sazba

250,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

220000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Aktivně plánuje a realizuje podaktivitu B3 (dle Výzvy). Vede specialisty technické podpory a koučinku
pedagogických pracovníků, ve spolupráci s koordinátory projektu na straně partnera připravuje harmonogram
DVPP aktivit. Zodpovídá za přípravu akreditačních žádostí nových kurzů DVPP. Účastní se schůzek realizačního
týmu.
Název pozice

Věcný manažer aktivity KA3

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

40 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

20000

Popis úvazku
Pracovní náplň
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Řídí aktivitu vytvoření multiplatformní softwarové základny pro didaktické aplikace v rámci mentoringu a koučinku
pedagogických pracovníků. Metodicky vede programátory a grafika. Spolupracuje s mentory oborových didaktik
na obsahové stránce jednotlivých didaktických aplikací. Obsahová náplň této části podaktivity A2 je tak obsáhlá a
tematicky odlišná, že je nutno mít pro ni samostatného manažera.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 2

Název subjektu

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 3

Název subjektu

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 4

Název subjektu

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas,
Litvínov, Ukrajinská 379

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

117040

Popis úvazku
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Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 5

Název subjektu

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 6

Název subjektu

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 7

Název subjektu

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300
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Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 8

Název subjektu

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

146300

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 9

Název subjektu

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 10

Název subjektu

Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu
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Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 11

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 13

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 14

Název subjektu

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin
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Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 15

Název subjektu

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 16

Název subjektu

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 17

Název subjektu

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788, příspěvková organizace
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Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 18

Název subjektu

Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 19

Název subjektu

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 20
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Název subjektu

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 21

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 22

Název subjektu

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
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Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 23

Název subjektu

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 24

Název subjektu

Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 25

Název subjektu

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
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Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 26

Název subjektu

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

110880

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 27

Název subjektu

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská
1589, okres Most

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 28

Název subjektu

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600
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Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 29

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 30

Název subjektu

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

770,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

138600

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 31

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

308,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu
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Přepočet dle úvazku

55440

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 32

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

110880

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 33

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

110880

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 34

Název subjektu

Základní škola a mateřská škola Radonice

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin
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Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

110880

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 35

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

308,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

55440

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 36

Název subjektu

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Forma

DPČ

Úvazek

616,00 hodin

Sazba

180,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

110880

Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinátor projektu ve škole - partner se bude podílet na přípravě a realizaci projektu v následujících oblastech:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy/partnera a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání pedagogů školy/partnera v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších
letech napříč aktivitami projektu. 2. Zajištění nákupu nové IT techniky (vyhlášení výběrového řízení ihned na
začátku realizace projektu) 3. Koordinace aktivit a cílové skupiny na škole. 4. Spolupráce při evaluaci
projektových aktivit. Koordinátor projektu ve škole bude zapojen po dobu 11 měsíců. K pozici se vztahují osobní
náklady. Dle velikosti a zapojení školy vychází úvazek koordinátora 0,5.
Název pozice

Koordinátor projektu ve škole - partner 37

Název subjektu

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Forma

DPČ
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Pracovní náplň
Odborní pracovníci zabezpečující všem partnerským školám a jejím pedagogům metodickou a technickou
podporu při využíváni ICT ve výuce. Pujde částečně o on-line podporu (z ůvodu rychlosti zásahu ve výuce), help
desk a v případě potřeby fyzického zásahu budou specialisté vyjíždět přímo na školy. On-line podpora bude
posytována za použití technologii VPN. Součástí této služby bude i bezúplatné zprovoznění technologie VNC na
pracovních stanicích školy, pod bezpečnými hesly tak, aby mohli specialisté v případě potřeby sledovat činnost
pedagogického pracovníka a tím jej systematicky vést v řešení problému.
Služba pro partnery bude dostupná od 7 do 16 hodin každý pracovní den po celou dobu projektu v dostatečném
objemu. Bude se jednat o 4 osoby na 100% úvazku.
Název pozice

Ověřovatel (hodnotitel) výukových materiálů

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPČ

Úvazek

2 000,00 hodin

Sazba

160,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

320000

Popis úvazku

Za projekt celkem (10 měsíců)

Pracovní náplň
ověřování e-learningu, výstupních dat, 10 kurzů e-learning
Název pozice

Vědecko-pedagogický pracovník

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPČ

Úvazek

880,00 hodin

Sazba

260,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

228800

Popis úvazku
Pracovní náplň
příprava opor, PF, příprava obsahu pro vytvářené výukové aplikace
Název pozice

Programátor

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

40 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

40000

Popis úvazku

6 pracovníků na 11 měsíců

Pracovní náplň
Celý tým v KA3 pod vedením Věcného manažera aktivity a ve spolupráci s grafikem vytváří softwarovou
paltformu i dílčí didaktické aplikace do jednotlivých "oborových didaktik".
Název pozice

Grafik

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva
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Úvazek

100,00 %

Sazba

35 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

35000

Popis úvazku

1 pracovník na 6 měsíců

Pracovní náplň
Navrhuje vizuální styl softwarové platformy didaktických aplikací (KA 3) a ve spolupráci s progrmátory a Věcným
manažerem aktivity řeší celkový design aplikací.
Název pozice

Tester aplikací

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

30 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

30000

Popis úvazku

1 pracovník na 6 měsíců.

Pracovní náplň
Odchytává chyby v uživatelském rozhraní v době tvorby softwarové platformy didaktických aplikací v KA3.
Testuje různé funkcionality a jejich následky na aplikace na různých platformách. Je zpětnovazebním prvkem
celého trořícího procesu.
Název pozice

Lektor a tvůrce e-learningových modulů

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

40 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

40000

Popis úvazku
Pracovní náplň
V klíčové aktivitě B školí v rámci DVPP kurzů cílovou skupinu. Připravuje pod vedením svého mentora oborové
didaktiky jednotlivé výukové materiály a moduly do e-learningu projektu. Ve spolupráci s mentorem a věcným
garantem aktivity připravuje akreditační spisy nově vytvářených programů DVPP.
Vytváří náplň a průběžně prakticky ověřují funkcionality vytvářených Výukových aplikací.
Název pozice

Vědecko - pedagogický pracovník

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

40 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

20000

Popis úvazku
Pracovní náplň
příprava opor, PF, příprava obsahu pro vytvářené výukové aplikace
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IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu

Jednotka

Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem

%

01

OSOBNÍ NÁKLADY

21 125 552,20

45,90

01.01

Platy, odměny z dohod a
pojistné

15 684 620,00

34,08

01.01.0 Výdaje za odborné
1
zaměstnance, v tom

8 153 800,00

17,72

01.01.0 Platy
1.01

5 439 000,00

11,82

01.01.0 Mentor ICT
1.01.01

úvazkoměsíc

5,50

38 000,00

209 000,00

0,45

01.01.0 Specialista koučinku a
1.01.02 mnetoringu (technická
podpora)

úvazkoměsíc

44,00

35 000,00

1 540 000,00

3,35

01.01.0 Vědecko-pedagogický
1.01.03 pracovník

úvazkoměsíc

5,50

40 000,00

220 000,00

0,48

01.01.0 Lektor a tvůrce e-learingových
1.01.04 modulů

úvazkoměsíc

11,00

40 000,00

440 000,00

0,96

01.01.0 Programátor
1.01.05

úvazkoměsíc

66,00

40 000,00

2 640 000,00

5,74

01.01.0 Tester aplikací
1.01.06

úvazkoměsíc

6,00

30 000,00

180 000,00

0,39

01.01.0 Grafik
1.01.07

úvazkoměsíc

6,00

35 000,00

210 000,00

0,46

2 714 800,00

5,90

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02
01.01.0 Mentor oborových didaktik
1.02.01

hodin

4 400,00

250,00

1 100 000,00

2,39

01.01.0 Ověřovatel (hodnotitel)
1.02.02 výukových materiálů

hodin

2 000,00

160,00

320 000,00

0,70

01.01.0 Vědecko-pedagogický
1.02.03 pracovník

hodin

880,00

260,00

228 800,00

0,50

01.01.0 Lektor a tvůrce e1.02.04 learningových modulů

hodin

4 100,00

260,00

1 066 000,00

2,32

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Autorské honoráře
1.04

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom

7 530 820,00

16,36

01.01.0 Platy
2.01

2 178 000,00

4,73

úvazkoměsíc

11,00

45 000,00

495 000,00

1,08

01.01.0 Finanční manažer
2.01.02

osoboměsíc

11,00

38 000,00

418 000,00

0,91

01.01.0 Manažer projektu 2.01.03 administrátor

osoboměsíc

11,00

35 000,00

385 000,00

0,84

01.01.0 Administrátor projektu
2.01.04

osoboměsíc

22,00

20 000,00

440 000,00

0,96

01.01.0 Věcný manažer aktivit A, C a
2.01.05 podaktivit B1, B2

osoboměsíc

5,50

40 000,00

220 000,00

0,48

01.01.0 Věcný manažer aktivity KA 3
2.01.06

osoboměsíc

5,50

40 000,00

220 000,00

0,48

01.01.0 Hlavní manažer - garant
2.01.01 projektu
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01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02

5 352 820,00

11,63

01.01.0 Koordinátor projektu - Partner
2.02.01 ZŠ

hodina

22 176,00

180,00

3 991 680,00

8,67

01.01.0 Koordinátor projektu - Partner
2.02.02 SŠ

hodina

6 006,00

190,00

1 141 140,00

2,48

01.01.0 Věcný manažer podaktivity B3
2.02.03

hodina

880,00

250,00

220 000,00

0,48

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Autorské honoráře
2.04

0,00

0,00

0,00

0,00

3 921 155,00

8,52

01.02

Sociální pojištění

01.02.0 Sociální pojištění z pracovních
1
smluv a DPČ

1,00

3 921 155,00

3 921 155,00

8,52

01.02.0 Sociální pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

1 411 615,80

3,07

01.03

Zdravotní pojištění

01.03.0 Zdravotní pojištění z
1
pracovních smluv a DPČ

1,00

1 411 615,80

1 411 615,80

3,07

01.03.0 Zdravotní pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

76 170,00

76 170,00

0,17

31 991,40

0,07

31 991,40

0,07

01.04

FKSP

01.05

Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

01.05.0 Zákonné pojištění
1
zaměstnanců

ks

ks

1,00

31 991,40

02

CESTOVNÍ NÁHRADY

0,00

0,00

02.01

Služební cesty zahraniční

0,00

0,00

02.01.0 Cestovné (vč. provozu
1
služebního auta)

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Ubytování
2

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Stravné
3

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Ostatní
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02

Služební cesty tuzemské

02.02.0 Cestovné (vč. provozu
1
služebního auta)

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Ubytování
2

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Stravné
3

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Ostatní
4

0,00

0,00

0,00

0,00

16 260 096,00

35,33

2 888 096,00

6,27

2 888 096,00

6,27

03

ZAŘÍZENÍ

03.01

Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

03.01.0 Software
1
03.01.0 MICROSOFT Office Std
1.01

ks

528,00

1 813,00

957 264,00

2,08

03.01.0 MICROSOFT Office Profi
1.02

ks

138,00

2 360,00

325 680,00

0,71
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03.01.0 Antivirový produkt (od 11
1.03
licencí)

ks

660,00

1 055,00

696 300,00

1,51

03.01.0 Antivirový produkt (do 10
1.04
licencí)

ks

46,00

1 235,00

56 810,00

0,12

03.01.0 Adobe acroba XI pro MP
1.05

ks

9,00

6 290,00

56 610,00

0,12

03.01.0 Adobe creative Clud for
1.06
Teams TP ML (vč. CZ)
Education

ks

5,00

13 975,00

69 875,00

0,15

03.01.0 Adobe premiere elements
1.07

ks

6,00

855,00

5 130,00

0,01

03.01.0 Autodesk inventor 2013
1.08

ks

3,00

1 694,00

5 082,00

0,01

03.01.0 Cabri geometrie II + Cabri 3D
1.09

ks

13,00

6 242,00

81 146,00

0,18

03.01.0 Corel draw graphics suite X7
1.10

ks

27,00

1 670,00

45 090,00

0,10

03.01.0 Corel video studio pro X7
1.11

ks

29,00

1 920,00

55 680,00

0,12

03.01.0 ČJ s Tobiášem
1.12

ks

5,00

1 500,00

7 500,00

0,02

03.01.0 DYSCOM CD-ROM 3.1 verze
1.13
5 instalací

ks

3,00

4 344,00

13 032,00

0,03

03.01.0 Intel Composer XE for
1.14
Windows OS - Single
Adacemic (ESD)

ks

1,00

10 479,00

10 479,00

0,02

03.01.0 Pinnacle studio 17
1.15

ks

2,00

2 885,00

5 770,00

0,01

03.01.0 Sibelus 7,5 academi
1.16

ks

11,00

7 590,00

83 490,00

0,18

03.01.0 Smarth math
1.17

ks

1,00

1 936,00

1 936,00

0,00

03.01.0 Steifel - 5 výukových
1.18
programů pro 1. stupeň ZŠ

ks

21,00

8 800,00

184 800,00

0,40

03.01.0 Steifel - anatomie člověka, 7
1.19
výukových programů

ks

11,00

7 700,00

84 700,00

0,18

03.01.0 Steifel - Facts about Great
1.20
Britain

ks

3,00

1 900,00

5 700,00

0,01

03.01.0 Steifel - Bezobratlí, 1. díl
1.21

ks

2,00

1 900,00

3 800,00

0,01

03.01.0 Steifel - Česká republika
1.22

ks

7,00

2 600,00

18 200,00

0,04

03.01.0 Steifel - Členění obratlovců
1.23

ks

2,00

1 600,00

3 200,00

0,01

03.01.0 Steifel - Dělení do 100
1.24

ks

1,00

1 600,00

1 600,00

0,00

03.01.0 Steifel - Evropa
1.25

ks

7,00

2 600,00

18 200,00

0,04

03.01.0 Steifel - Svět - obecně
1.26
geografický

ks

7,00

2 600,00

18 200,00

0,04

03.01.0 TS Angličtina 1-5
1.27

ks

1,00

1 650,00

1 650,00

0,00

03.01.0 TS Český jazyk 1-5
1.28

ks

2,00

1 850,00

3 700,00

0,01

03.01.0 TS Dětský koutek 1-5
1.29

ks

2,00

1 700,00

3 400,00

0,01

03.01.0 TS Edison 5,0
1.30

ks

2,00

1 950,00

3 900,00

0,01

03.01.0 TS komplet výukových
1.31
programů pro 1. stupeň ZŠ

ks

10,00

1 350,00

13 500,00

0,03
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03.01.0 Visual Studio pro 2013 Eng
1.32
DVD

ks

1,00

16 902,00

16 902,00

0,04

03.01.0 Zoner photo studio
1.33

ks

10,00

1 499,00

14 990,00

0,03

03.01.0 Zoner photo studio (více než 7
1.34
licencí)

ks

14,00

713,00

9 982,00

0,02

03.01.0 Adobe photoshop elements
1.35

ks

2,00

2 399,00

4 798,00

0,01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.01.0 Ostatní
2
03.02

Dlouhodobý nehmotný
majetek

03.02.0 Software
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.02.0 Ostatní
2

0,00

0,00

0,00

0,00

13 372 000,00

29,05

03.03

Drobný hmotný majetek

03.03.0 ICT technika - tabelt
1

ks

226,00

15 000,00

3 390 000,00

7,37

03.03.0 ICT technika - netbook
2

ks

11,00

14 000,00

154 000,00

0,33

03.03.0 ICT technika - netebook
3

ks

468,00

21 000,00

9 828 000,00

21,35

03.04

Použitý drobný hmotný
majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

03.05

Nájem zařízení, leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

03.06

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Výdaje na opravy a údržbu

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08

Křížové financování

0,00

0,00

03.08.0 Investiční část
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08.0 Neinvestiční část
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

04.01

Spotřební zboží a provozní
materiál

0,00

0,00

0,00

0,00

04.02

Telefon, poštovné, fax

0,00

0,00

0,00

0,00

04.03

Spotřeba vody, paliv a energie

0,00

0,00

0,00

0,00

04.04

Nájemné

0,00

0,00

0,00

0,00

05

NÁKUP SLUŽEB

425 000,00

0,92

05.01

Publikace/školící
materiály/manuály

0,00

0,00

05.02

Odborné služby/Studie a
výzkum

185 000,00

0,40

185 000,00

0,40

240 000,00

0,52

05.02.0 pronájem cloudu
1
05.03

0,00

ks

1,00

0,00

185 000,00

Výdaje na konference/kurzy

05.03.0 catering na školeních
1
05.04

Podpora účastníků (stravné,
ubytování...)

05.05

Jiné výdaje

osobaden

ks

4 000,00

60,00

240 000,00

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00
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06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

0,00

0,00

06.01

Drobné stavební úpravy

0,00

0,00

0,00

0,00

06.02

Stavební úpravy v rámci
křížového financování

0,00

0,00

0,00

0,00

06.03

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PŘÍMÁ PODPORA

3 532 500,00

7,67

07.01

Mzdové příspěvky

3 412 500,00

7,41

3 412 500,00

7,41

120 000,00

0,26

07.01.0 Mzdové příspěvky
1
zaměstnavateli jako náhrada
mzdy pracovníka účastnícího
se dalšího vzdělávání
07.02

hodina

22 750,00

150,00

Cestovné, ubytování a stravné

07.02.0 doprava účastníků školení
1

osoba

240,00

500,00

120 000,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1,09

07.03

Doprovodné aktivity

08

NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

08.01

Audit

1,00

500 000,00

500 000,00

1,09

08.02

Publicita

0,00

0,00

0,00

0,00

08.03

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

09

PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

41 843 148,20

90,91

09.01

Přímé výdaje bez křížového
financování

41 843 148,20

90,91

10

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

4 184 314,82

10,00

11

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

46 027 463,02

100,00

11.01

Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

11.02

Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

46 027 463,02

100,00

12

CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU

46 027 463,02

100,00

12.01

Celkové investiční výdaje

0,00

0,00

12.02

Celkové neinvestiční výdaje

46 027 463,02

100,00

13

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

1,00

4 184 314,82

Komentář k rozpočtu

Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj

Procenta nákladů

Náklady

Celkové výdaje projektu

46 027 463,02

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

46 027 463,02

Soukromé spolufinancování

100,00

0,00

0,00

39 123 343,56

85,00

Veřejné spolufinancování
z toho ze strukturálních fondů
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z toho ze státního rozpočtu

6 904 119,46

15,00

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita

Náklady na aktivitu

Procenta

Podpora pedagogických pracovníků - využití ICT
ve výuce

2 708 302,81

5,88

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci
ICT do výuky

35 857 845,39

77,91

6 594 645,82

14,33

866 669,00

1,88

Vytvoření softwarové platformy pro didaktické
účely
Evaluace

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt

Podíl na nákladech

Procenta

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní
2777, okres Louny

656 926,00

1,43

Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, příspěvková organizace

625 112,00

1,36

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace

560 394,00

1,22

22 889 388,22

49,73

Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

115 336,80

0,25

Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice,
příspěvková organizace

136 486,80

0,30

Základní škola a Mateřská škola, Louka u
Litvínova, okres Most

212 077,60

0,46

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

237 925,60

0,52

Základní škola a Mateřská škola Teplice,
Koperníkova 2592

737 673,00

1,60

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace

683 158,00

1,48

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2,
okres Děčín, příspěvková organizace

558 684,00

1,21

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková
organizace

632 084,00

1,37

Základní škola s rozšířenou výukou hudební
výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2

597 796,00

1,30

Základní škola a mateřská škola Jílové, okres
Děčín, příspěvková organizace

579 084,00

1,26

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí
100/5, příspěvková organizace

688 084,00

1,49

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková
organizace

430 574,20

0,94

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a
Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589,
okres Most

668 184,00

1,45

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice,
okres Louny

196 379,60

0,43

Základní škola Chabařovice, příspěvková
organizace

563 384,00

1,22

Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres
Česká Lípa, příspěvková organizace

251 577,60

0,55

Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková
organizace

582 364,00

1,27

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
SNP 2304/6, příspěvková organizace

682 685,00

1,48

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J.
Pešaty 1313, okres Teplice

739 293,00

1,61

Základní škola a Mateřská škola Malečov,
příspěvková organizace

235 499,60

0,51

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, p.o.

646 222,00

1,40

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková organizace

667 056,00

1,45

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres
Chomutov

458 863,20

1,00

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.

527 922,00

1,15

Základní škola a mateřská škola Radonice

411 441,20

0,89

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková
organizace

641 560,00

1,39

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace

683 384,00

1,48

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu
životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov,
Ukrajinská 379

627 506,60

1,36

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvková organizace

685 964,00

1,49

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace

715 792,00

1,56

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres
Litoměřice, příspěvková organizace

194 529,60

0,42

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,
příspěvková organizace

695 679,00

1,51

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvková organizace

714 590,00

1,55

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

672 084,00

1,46

Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres
Chomutov

393 883,20

0,86

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

611 818,00

1,33
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Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace

508 309,20

1,10

Základní škola Proboštov, okres Teplice

433 815,20

0,94

Speciální základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvková organizace

682 172,00

1,48

Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469,
okres Děčín, příspěvková organizace

663 084,00

1,44

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

131 636,80

0,29

Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka

01

31.12.2014

25 000 000,00

02

30.04.2015

10 000 000,00

03

31.08.2015

11 027 463,02
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X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
U projektu lze hodnotit pozitivní dopad na cílovou skupinu (pedagogy) z pohledu rovných příležitostí zejména
vzhledem k možnosti cílové skupiny posílit a zlepšit své odborné kompetence a tím i postavení na trhu práce v
regionu s vysokou nezaměstnaností. Zapojením do projektu a tedy do dalšího vzdělávání získává cílová skupina
nové znalosti, zkušenosti a dovednosti, se kterými se uplatní lépe při výkonu svého povolání. Účastníci
jednotlivých klíčových aktivit budou přijímáni dle jejich projeveného zájmu, bez ohledu na pohlaví, věk, sociální
příslušnost či jiné charakteristiky, vzdělávání bude otevřené všem příslušníkům cílové skupiny. Realizační tým
bude utvářen na základě principu nediskriminace, jednotlivé pozice v týmu budou obsazovány dle zkušeností a
znalostí, nikoli na základě pohlaví či věku.

Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj. Je realizován v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti a
posiluje odborné kompetence všech účastníků projektu, což povede ke zvyšování vzdělanosti v regionu. Je
zaměřen na rozvoj kompetencí ICT, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj vzhledem k moderním trendům,
které směřují k implementaci ICT do běžného života na všech úrovních. Jedná se o projekt s dopadem na velký
počet základních a středních škol v regionu. Bude tím podpořena intenzivní spolupráce mezi místní univerzitou a
školami, což je důležité pro společné projekty v budoucnu. Všechny klíčové aktivity projektu ovlivňují udržitelný
rozvoj.
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XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:

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

Číslo prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč:

39 123 343,56

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:

Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

1 softwarová platforma včetně tutoriálů a ukázkových obsahů zaměřená
na oborové didaktiky s komponentou ŽP

Název indikátoru:

Počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ICT

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

1 softwarová platforma včetně tutoriálů a ukázkových obsahů zaměřená
na oborové didaktiky s komponentou ICT

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

12,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

V rámci projektu bude vytvořeno celkem 11 nových produktů akreditovaných kurzů DVPP, 1 softwarová platforma včetně tutoriálů a
ukázkových obsahů.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

2 000,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Pedagogové jednotlivých škol, kteří projdou různými kurzy (v případech,
kde je poskytnuto osobě více odlišných/nebo na sebe nenavazujících
podpor (kurzy/školení) v rámci projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto. Celkem bylo přislíbeno 724 členů cílové
skupiny.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

20,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

Během realizace projektu bude zapojeno 20 odborných pracovníků
zapojených do realizace aktivit souvisejících s dalším vzděláváním
pedagogických pracovníků.
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Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

250,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Jedná se o počet pedagogů - mužů. Úspěšně podpořená osoba znamená,
že ukončí kurz/školení předepsaným způsobem dle podmínek v
akreditační žádosti.

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

1 000,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Jedná se o podpořené pedagogy na školách - ženy. Úspěšně podpořená
osoba znamená, že ukončí kurz/školení předepsaným způsobem dle
podmínek v akreditační žádosti.

Název indikátoru:

Počet vytvoř./inov. produktů pro žáky se SVP

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

1 softwarová platforma včetně tutoriálů a ukázkových obsahů zaměřená
na oborové didaktiky s dopadem na se SVP
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XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 01

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Další instituty:

Elektronická aukce

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

372 049,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 02

Vyhlašovatel:

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

389 267,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 18x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 03

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,
Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

368 196,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 10x tablet a 10x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 04

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

388 985,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 15x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

005

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 05

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

354 603,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 10x netbook a 10x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 06

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o.

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

274 280,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

015

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 15

Vyhlašovatel:

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

401 950,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

016

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 16

Vyhlašovatel:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

352 143,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 13x tablet a 7x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

017

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 17

Vyhlašovatel:

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

410 287,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

018

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 18

Vyhlašovatel:

Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres
Děčín, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

394 512,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

019

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 19

Vyhlašovatel:

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková
organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

411 102,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

020

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 20

Vyhlašovatel:

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

308 231,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

021

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 21

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

456 156,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

022

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 22

Vyhlašovatel:

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

368 892,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 4x tablet, 1x netbook, 15x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

027

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 27

Vyhlašovatel:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola
Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

398 727,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

028

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 28

Vyhlašovatel:

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

312 115,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 134 z 164

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

029

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 29

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres
Louny

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

389 423,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 5x tablet a 15x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

030

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 30

Vyhlašovatel:

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

309 644,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

031

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 31

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková
organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

133 231,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 5x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

032

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 32

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

202 730,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 13x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

033

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 33

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

256 433,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 13x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 139 z 164

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

034

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 34

Vyhlašovatel:

Základní škola a mateřská škola Radonice

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

217 241,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 14x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

035

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 35

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

99 371,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 5x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

036

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 36

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů
177, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

297 297,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 15x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

037

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 37

Vyhlašovatel:

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

235 732,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 14x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

038

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 38

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

100 900,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 5x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

039

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 39

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

135 236,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 5x tablet, 2x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 145 z 164

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

040

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 40

Vyhlašovatel:

Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

64 621,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 3x tablet a 1x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

041

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 41

Vyhlašovatel:

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

78 092,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 4x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

042

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 42

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková
organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

82 100,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 4x tablet, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

043

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 43

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

146 519,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 20x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

044

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka ICT vybavení - Partner 44

Vyhlašovatel:

Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres
Most

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

113 874,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT technika - Partneři - 3x tablet a 3x notebook, včetně softwarového vybavení
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

045

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Audit projektu

Vyhlašovatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Další instituty:

Elektronická aukce

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

289 256,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

03.11.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

28.11.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Audit projektu je realizován s ohledem na výši rozpočtu projektu. Oslovené firmy zajišťují i audit univerzity i
dalších projektů.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:

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

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všechny dokumenty budou opatřeny logem projektu, názvem, identifikačním číslem a informací o
spolufinancování projektu z fondů EU.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na webových stránkách žadatele budou uvedeny informace o projektu.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všechny informační materiály používané a vytvořené v rámci projektu budou označeny dle pravidel publicity.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všechny vzdělávací materiály budou obsahovat odkaz na projekt.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Příjemce i partneři souhlasí se zveřejnění v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity:

Uvědomění příjemců pomoci

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
O projektu bude cílová skupina informována v kurzech podpořených projektem. Na projekt budou rovněž
upozorněni štítky a vlaječkami umístěnými na místě školení.

Způsob zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Informace o projektu budou zveřejněny v univerzitním Zpravodaji a v dalších médiích (např. formou tiskové
zprávy).
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Způsob zajištění publicity:

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9.
květen

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V týdnu na, který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.
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XV. Synergické projekty
Číslo OP:

CZ.1.09

Oblast podpory:

9.1.3

Podoblast podpory:
Registrační číslo počátečního projektu:

CZ.1.09/1.3.00/18.00384

Název počátečního projektu:

SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4.
- 6. etapa + CEDOP

Cíle počátečního projektu a očekávané synergie:
V rámci tohoto projektu byla provedena revitalizace následujících prostor:
- ředitelství školy včetně vybavení
- objekt dílen včetně vybavení
- byt školníka
- hlavní budova ? 1. ? 3. NP včetně rozvodů energií a podlahových krytin
?novostavba CEntra DOpravní Přípravy (dvoupodlažní nepodsklepený objekt s garážemi a autodílnou)
Hlavním cílem byla rekonstrukce a revitalizace zastaralých výukových prostor včetně vybavení pro zkvalitnění
výchovně vzdělávacího procesu oborů školy.
Navazující projekt Dotyková zařízení ve výuce bude realizován v moderních zrekonstruovaných prostorách SPŠ
strojní a elektrotechnické, která se nachází vedle univerzitního kampusu UJEP.

XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.1
Název

Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT

Partneři

Masarykova univerzita
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Hradec Králové
Educa Team s.r.o.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková organizace
H&H Language agency s.r.o.
LLS - Link Language School, s.r.o.

Rozpočet (v Kč)

32 800 895,83

Datum poskytnutí podpory

01.03.2012

Poskytovatel/Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 2.4 - Partnertsví a sítě
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Popis

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi
terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační
sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a preprimárním
vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli
budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně
vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny jsou formy komunikačních platforem,
tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Cílem
projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností,
tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v
kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního
školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy,
semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická
centra. K dosažení cíle projektu přispějí všichni partneři sítě (zástupci
jednotlivých vzdělávacích stupňů) i další přizvaní odborníci.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.2
Název

Otevřená univerzita, otevřená věda

Partneři
Rozpočet (v Kč)

24 683 707,81

Datum poskytnutí podpory

01.06.2012

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT OPVK 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Popis

Záměrem projektu je přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou
realizace popularizačního programu UJEP
zaměřeného na kvalitní, profesionální prezentaci výsledků VaV a napomoci
řešení budoucího personálního
zabezpečení VaV prostřednictvím realizace inovativního vzdělávacího
programu UJEP věnovaného systematické
práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
Popularizační program zahrnuje moderní, koncepčně promyšlené
prezentace nejnovějších VaV výsledků
dosažených na UJEP a doplňkově také prezentace vybraných výsledků
bádání dosažených mimo univerzitu.
Vzdělávací program bude tvořit inovativní cyklus přednášek, seminářů a
letních škol pro žáky ZŠ a SŠ
realizovaný pod hlavičkou Teen Age University při UJEP a vzdělávání
pedagogů ZŠ a SŠ podporující rozvoj
jejich didaktických dovedností pro zkvalitnění práce s žáky v oblasti VaV.
Jako podpůrná aktivita je realizováno vzdělávání studentů a pracovníků
UJEP v oblasti šíření výsledků VaV
do praxe.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.3
Název

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím
výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Partneři

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Ostravská univerzita v Ostravě
Západočeská univerzita v Plzni
Masarykova univerzita v Brně

Rozpočet (v Kč)

15 742 555,97
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Datum poskytnutí podpory

01.05.2011

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT OPVK 2.4 Partnertsví a sítě

Popis

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi
předními výzkumnými centry
regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum
městského a regionálního marketingu OU, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro
regionální rozvoj - MU a Středisko
regionálních a správních věd - VŠE). Aplikační sféra je v rámci projektu
zastoupena dvěma respektovanými
partnery (statutární město Ústí n L,Český statistický úřad). Významná část
projektu je zaměřena prohloubení
vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na
aplikační sféru prostřednictvím odborných
stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi
prostředím výzkumu inovativních konceptů
regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem
transferovat inovativní koncepty do
praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení
participujících center do mezinárodních sítí a
mezinárodních vědecko výzkumných projektů.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.4
Název

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se
zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí

Partneři

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Garnets Consulting a.s.

Rozpočet (v Kč)

73 455 703,30

Datum poskytnutí podpory

01.10.2011

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT OPVK 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Popis

Přírodovědné a technické disciplíny a ochrana živ. prostředí jsou součástí
učebních plánů především na Fakultě
přírodovědecké (PřF) a Fakultě životního prostředí (FŽP) UJEP a dále také
na Fakultě výrobních technologií a
managementu (FVTM) a Ústavu zdravotních studií (ÚZS).
Cílem předkládaného projektu je zefektivnění spolupráce mezi fakultami a
jednotlivými katedrami při výuce
předmětů s podobným obsahem (předmětů společného základu), určitá
modularizace a harmonizace výuky,
umožňující studentům větší volnost při sestavováni studijních plánů při
zachování dostatečné kompatibility a
komparability, která umožní lepší prostupnost různých forem studia. Cílem
je též modernizace výuky, výukových
metod a studijních opor. K zatraktivnění technických disciplín přispěje
zvýšení podílu praktických forem výuky,
větší možnost stáží na špičkových odborných pracovištích, podpora
samostatné odborné práce a možnost
kontaktu se zahraničními vyučujícími i studenty.
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XVII. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:
1.

že jsem vázán celým obsahem žádosti;

2.

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

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;

4.

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

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;

6.

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

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.

8.

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

Žadatel
Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Statutární zástupce

Wokoun René

Datum

Místo

Podpis, razítko

XVIII. Přílohy projektu

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 23:38 Unikátní klíč: 3EdAXPØØØ1
vytisknuto dne: 01.08.2014

Strana 158 z 164

Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:
Popis:
Univerzita J. E. Purkyně byla zřízena zákonem č. 314/1991
Dle příručky pro žadatele verze 10 - Subjekty zřizované přímo zákonem právní subjektivitu nedokládají.
Název přílohy:

Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu.

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

10

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

JAN.KREJCI@UJEP.CZ

Příloha:

CV Manazeri.pdf

Popis:
Název přílohy:

Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem - Partner 1-22

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

Příloha č. 3 1-22.pdf

Popis:
Z důvodu omezení velikosti souboru, jsou Přílohy č. 3 rozděleny do dvou částí pro partnery č. 1-22 a č. 23-44.
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Název přílohy:

Principy partnerství a prohlášení o partnerství - Partner 1-22

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

Příloha č. 4 1-22.pdf

Popis:
Z důvodu omezení velikosti souboru, jsou Přílohy č. 3 rozděleny do dvou částí pro partnery č. 1-22 a č. 23-44.
Název přílohy:

Doklad prokazující provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání v období nejméně
2 let před podáním žádosti o podporu.

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:
Popis:
Název přílohy:

Informace o vlastnické, resp. ovládací (organizační) struktruře žadatele a osobách
jednajících jeho jménem - viz Příloha č.7 výzvy.

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

06_Informace_o_vlastnicke_strukture.pdf

Popis:
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Název přílohy:

Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

IPRM (2).pdf

Popis:
Název přílohy:

Podrobný rozpočet

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

Rozpocet.pdf

Popis:
Název přílohy:

Doklad prokazující roční obrat organizace za poslední 2 uzavřená účetní období - výkaz
zisků a ztrát.

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

ORP@RT.UJEP.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Profesní životopisy odborného expertního týmu

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

CV Mentori.pdf

Popis:
Název přílohy:

Zmocnění k podpisu veškerých náležitostí spojených s podáním žádosti

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

07.05.2014

Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

11_Zmocneni_k_podpisu.pdf

Popis:
Název přílohy:

Čestná prohlášení k příloze Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

12

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

CP All small.pdf

Popis:
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Název přílohy:

Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem - Partner 23-44

Číslo přílohy:

13

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

Příloha č. 3 23-44.pdf

Popis:
Z důvodu omezení velikosti souboru, jsou Přílohy č. 3 rozděleny do dvou částí pro partnery č. 1-22 a č. 23-44.
Název přílohy:

Principy partnerství a prohlášení o partnerství - Partner 23-44

Číslo přílohy:

14

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

Příloha č. 4 23-44.pdf

Popis:
Z důvodu omezení velikosti souboru, jsou Přílohy č. 4 rozděleny do dvou částí pro partnery č. 1-22 a č. 23-44.
Název přílohy:

Sylaby nových kurzů DVPP

Číslo přílohy:

15

Požadovaná příloha:
Počet listů:

15

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

JAN.KREJCI@UJEP.CZ

Příloha:

Sylaby.pdf

Popis:
Podrobný obsah nově vtvořených kurzů DVPP, které budou v průběhu projektu akreditovány.
Příjemce jako vzdělávací instituce zřizovaná podle zákona má mnoho akreditovaných učitelských i neučitelských
oborů v prezenční i kombinované formě studia. Z důvodu uvedených ve Výzvě jsme však museli omezit počet
nově připravovaných kurzů, v návaznosti na počet již akreditovaných kurzů v programu DVPP, abychom nebyli
bodově penalizováni v tomto hodnotícím kritériu. Pro příjemce by však nebyl problém nabídnout partnerům
rozšířenější portfolio vzdělávacích akcí (převedením předmětů s obsahem ICT v didaktikách z klasických
akreditací do DVPP) a ty v průběhu projektu v rámci programu dalšího vzdělávání akreditovat.
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Název přílohy:

Popis aktivit projektu

Číslo přílohy:

16

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

16_Popis aktivit projektu.pdf

Popis:
Název přílohy:

Akreditované kurzy DVPP UJEP

Číslo přílohy:

17

Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

LUCIE.PODRAPSKA@UJEP.CZ

Příloha:

17_Akreditované kurzy DVPP UJEP.pdf

Popis:
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Unikátní kód žádosti (hash):

3EdAXPØØØ1

NEOTVÍRAT
Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

51

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast
podpory 1.3 - Výzva č. 51

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.3

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:

Dotyková zařízení ve výuce

Název žadatele:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Adresa žadatele:

Pasteurova, 1
40001, Ústí nad Labem
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