
Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení koordinátoři, vážení 
partneři projektu „Dotkněme se budoucnosti“, 
 
 
blíží se konec prvního monitorovacího období (1. 10 - 31. 12. 2014), tudíž nás čeká tvorba 
první monitorovací zprávy. Chtěli bychom Vás požádat o maximální pozornost při čtení 
tohoto dokumentu i o součinnost při její tvorbě. 
 
Odpovědnost za odevzdání MZ v termínu nese naše společnost  T-E-V Pardubice. Bez Vaší 
součinnosti, spočívající zejména v poskytnutí níže uvedených podkladů, to zvládneme 
obtížně. Monitorovací zprávu jsme povinni odevzdat k  30. 1. 2015. O zaslání dokumentů 
bychom Vás chtěli požádat k  8. 1. 2015.  
 
Věnujte prosím pozornost správnému pojmenování každého zasílaného souboru.  
V případě, že tomu bude jinak, nelze soubory přesně identifikovat a ke správnému zařazení 
je obtížnější cesta. 
 
Celou monitorovací zprávu zpracuje a na MŠMT podá realizační tým T-E-V Pardubice, 
s.r.o. Od Vás coby partnerů očekáváme spolupráci v podobě dodání níže uvedených 
dokumentů, za což Vám předem děkujeme. 
 

 

 

Pro přípravu MZ si Vás dovolujeme požádat o: 
 

1. Výkazy práce koordinátorů – v podobě PDF i v podobě listinné 

Je třeba doložit výkaz práce koordinátora za měsíce říjen, listopad a prosinec 2014. Počet 

vykazovaných hodin musí odpovídat zákoníku práce, který dovoluje denně odpracovat 12 

hodin (tj. 8 hodin kmenová činnost ve škole /při úvazku jedna celá/ + 4 hodiny činnost 

koordinátora). V dny, kdy na svoji kmenovou činnost čerpáte dovolenou (např. vánoční 

prázdniny), je možné v projektu vykázat vyšší počet hodin. U výkazů, které jste nám již 

zaslali a které především v říjnu tomuto pravidlu nevyhověly (tj. vykazovat max. 4 hodiny za 

den), Vám pomůžeme s úpravou výkazu tak, aby byl v souladu s platnými pravidly.  

Prosíme o nahrání všech (správně pojmenovaných) výkazů za měsíce listopad a prosinec do 

SharePointu  ve formátu .xls do složky „1 ODEVZDAT“. Z naší strany provedeme kontrolu a 

případnou korekturu, načež Vás budeme informovat o jejich schválení. Následný scan 

schválených výkazů koordinátorů je nutné nahrát do SharePointu do složky „2 ODEVZDAT“, 

a to s podpisem obou kompetentních osob (tj. s podpisem daného pracovníka a s podpisem 

jemu nadřízeného pracovníka - je-li koordinátor zároveň ředitelem, podepisuje si výkaz 

sám).  Listinnou podobu poté prosím odešlete na naši adresu, viz níže. 

Název souboru: říjen  VP _1410_Pčíslo partnera 
listopad VP _1411_Pčíslo partnera 
prosinec VP _1412_Pčíslo partnera 

 
Příklad pro říjnový výkaz partnera 03:  VP_1410_03 
 
Odevzdání:  do 5. dne následujícího měsíce 
 



 

Obr. 1 – Prostření SharePoint pro nahrání dokumentů dostupné na adrese 

https://zsaprs.sharepoint.com/sites/tev/ 

 

 

2. Smlouvu o Dohodě o provedení práce koordinátora – v podobě PDF i             

v podobě listinné  

Smlouva musí odpovídat období, ve kterém je dle výkazů práce vykazována činnost pro 

projekt. Budou-li ve Vašem případě výkazy již od 1. 10. 2014, bude nutné smlouvu zpětně 

upravit k tomuto datu.  Za tuto skutečnost se omlouváme, bohužel není jiná možnost. 

Listinnou podobu odeslat na naši adresu viz níže. 

Název souboru: SM_příjmení_DPP 

Odevzdání:   2014 po úpravě do 18. 12. 2014 
   2014 do 8. 1. 2015 
 

 

3. Výpisy z BÚ provozního (došlo-li na něm k platbám, které souvisejí                 
s projektem) a výpisy z BÚ projektového  

      Je třeba, aby z výpisů byly patrny všechny pohyby související s projektem v rámci 
monitorovaného období projektu (start projektu 22. 10. 2014 – 31. 12. 2014). Na výpisu 
projektového BÚ se tedy musí objevit: 

I. Příjem dotace od příjemce (tj. 60% dotace). 
II. Vyplacení mzdy koordinátora (mohly nastat dvě varianty): 

a. Vyplacení mzdy z projektových financí (na výpisu bude figurovat: zaslání 
čisté mzdy koordinátorovi + odvody za zdravotní a sociální pojištění + 
zaslání zálohy na daň). 

b. Vyplacení mzdy nejprve z provozních financí školy (mzda koordinátorovi 
odešla z provozního BÚ společně se mzdou za kmenovou činnost) – tehdy je 
nutné doložit 2 výpisy z účtů: 

https://zsaprs.sharepoint.com/sites/tev/


i. Výpis projektového účtu, ze kterého bude zřejmá refundace 
(celkový náklad na mzdu zaslaný na provozní BÚ školy). 

ii. Výpis z provozního BÚ, ze kterého bude zřejmé zaslání mzdy 
koordinátorovi, zaplacení zdravotního a sociálního pojištění                    
(tj. náklad za celou školu, v kterém je zahrnutý i odvod za 
koordinátora). 

III. Kladné úroky na projektovém BÚ. 
IV. Poplatky za vedení BÚ – jelikož poskytnutá dotace je určena striktně na plat 

koordinátora a pořízení mobilních dotykových zařízení, náklad na vedení BÚ nesmí 
být z těchto financí hrazen. Pokud jste tak doposud neučinili, doporučujeme si na BÚ 
převést finanční prostředky, z kterých budou poplatky hrazeny. 

V této souvislosti prosíme o zvýšenou pozornost při refundaci nákladů. Pokud je 
cokoliv hrazeno z provozního účtu, refundaci nelze provést předem. Možnost provedení 
refundace nastává až v okamžiku, kdy náklad skutečně vznikne. Platbu z projektového účtu 
na provozní doporučujeme provádět až po odečtení částky z účtu provozního.  
 
Název souboru: projekt. účet VU_Pčíslo partnera_rrmm 

provoz. účet VUO_Pčíslo partnera_rrmm 
u refundace VU_Pčíslopartnera_rrmm_číslo                                                   
výpisu z projekt. účtu(kdy ref. proběhla)_REF_poř. číslo 
refundace 

 
Příklad pro říjnový výpis projekt. účtu  partnera 03:  VU_P03_1410 
u první refundace:     VU_P03_1410_01_REF_01 
 
Odevzdání:   do 5. dne následujícího měsíce 
 

 

4. Rozpis mezd, prohlášení o přijetí čisté mzdy a výplatní pásku 
koordinátora 

Do prostředí SharePoint je nutné nahrát: 

a) Vyplněnou tabulku „Rozpis mezd“ (vzor v příloze) opatřenou podpisem ředitele, 
razítkem a datem. Tento rozpis mezd je nutné vyplnit za každý měsíc samostatně. 
Název souboru:  MV_Pčíslo partnera_rrmm_mzdovasjetina 
 

b) Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení zaměstnance o výši a přijetí čisté mzdy (vzor 
v příloze).  
Název souboru:  MV_Pčíslo partnera_rrmm_cestneprohlaseni 
 

c) Výplatní pásky koordinátora (kde je zřejmá mzda dle DPP koordinátora) 
Název souboru:  MV_Pčíslo partnera_rrmm_vyplatnilist_příjmení koordinátora 

Příklad partnera č. 3  MV_P03_1410_vyplatnilist_Novakova 

Odevzdání:   do 15. dne následujícího měsíce 

 

 



5. Podpisové vzory 
 

Jde o jednoduchý formulář se jménem koordinátora a ředitele školy, který identifikuje 

podpisový předpis (dokument viz příloha). 

Tento dokument předložte listinnou formou a scan do Sharepointu:  02 ODEVZDAT 

Název souboru:  PV_Pčíslo partnera 

Odevzdání:   do 18. 12. 2014 
 

 

6. Dokumenty související s výběrovým řízením (zadávacím řízením) 
 

V rámci první MZ bude dokládáno jen ve školách, ve kterých již došlo k dodání a úhradě 
vysoutěženého vybavení. 
 

Je třeba doložit scan následujících dokumentů: 

a) Výzva k podání nabídek, případně zadávací dokumentace. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_vyzva 

b) Scan dokládající uveřejnění na MŠMT. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_vyzvauverejneni 
 

c) Oslovení příslušného počtu potenciálních dodavatelů (např. kopie podacích lístků, email 
včetně emailové doručenky, předávací protokol). 

       Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_osloveni 
 
d) Podepsaný dokument o jmenování hodnotící komise. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_jmenovanikomise 
 

e) Zápis z jednání hodnotící komise (podepsaný členy a schválený stat. zást. Příjemce, 
včetně podepsaných čestných prohlášení členů hodnotící komise). 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_jednanikomise 
 

f) Výsledek výzvy k podání nabídek - formulář. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_vysledekvyzvy 
 
g) Scan dokladující uveřejnění výsledku výzvy k podání nabídek. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_zverejnenivysledku 
 
h) Oznámení výsledků výzvy všem uchazečům (např. kopie podacích lístků, email včetně 

emailové doručenky). 

       Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_oznamenivyzvy 
 
i) Nabídka vybraného dodavatele. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_nabidka 
 
j) Kupní smlouva s vybraným dodavatelem. 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_smlouva 
 
k) Příp. další dodatečné informace rozeslané všem osloveným, dokumentace k námitkám 

atd. (scany/prtscr e-mailové komunikace s přílohami). 

Název scanu: ZR_Pčíslo partnera_rrmm_popisdokumentu 



 
Odevzdání:  obratem po uskutečnění VŘ, tj. do 5 pracovních dnů od ukončení VŘ 

S kontrolou a kompletací dokumentů k výběrovým řízením jsme připraveni Vám 
pomoci přímo ve škole v rámci aktivity A1 – mentoringu pro ředitele. 

Originály dokumentů dle bodů 1-5 prosíme zaslat na adresu:  
T-E-V Pardubice, s.r.o. 
Vivian Bellinger 
Fáblovka 404 
533 52 Staré Hradiště 
 

Prosba o součinnost 
Vážení partneři projektu. Uvědomujeme si, že projekt s sebou nese nemalou zátěž a na 

přelomu roku máte řadu další neodkladné agendy. Věřte, že děláme maximum, abychom co 

nejvíce práce mohli odvést za Vás a aby přínos projektu pro Vaše školy byl co největší. Víme, 

že některé informace upřesňujeme postupně. Bohužel přesné informace a podpora ze strany 

MŠMT nejsou zdaleka vždy takové, jaké bychom si představovali. Snažíme se proto 

spolupracovat i s jinými projekty zapojenými do výzvy 51 a sdílet s nimi zkušenosti, 

abychom pro Vás byly partnerem, na kterého se můžete plně spolehnout. 

Na Vaší spokojenosti nám záleží! 

Děkujeme Vám za Váš čas strávený při čtení těchto podkladů i při realizaci projektu. 

 

Kontakty a odpovědnost členů realizačního týmu T-E-V 
 
Pro podporu při kompletaci materiálů, které od Vás potřebujeme pro MZ, kontaktujte 
prosím Vivian Bellinger (605 935 565, vbellinger@tev.cz). 
 

Máte-li podněty ke vzdělávání v rámci projektu, kontaktujte prosím Jaroslava Bise (777 633 
708, jaroslav.bis@tev.cz) nebo Jaroslava Nováka (777 633 704, jnovak@tev.cz). 
 
Máte-li podněty k výběrovým řízením, kontaktujte prosím Martina Drábka (603 845 841, 
mdrabek@tev.cz) nebo Radka Beneše (777 236 699, rbenes@tev.cz). 
 
Máte-li potřebu konzultovat cokoliv, co souvisí s projektem nebo i jinou činností společnosti 
T-E-V Pardubice s.r.o., kontaktujte prosím jednatele společnosti Luďka Heinze (777147994, 
lheinz@tev.cz). 
 
Děkujeme Vám! 
 
S přáním pěkného předvánočního týdne, 
 
Váš tým T-E-V Pardubice 
 
Seznam příloh: 
Příloha 1 – Rozpis mezd 
Příloha 2 – Čestné prohlášení 
Příloha 3 – Podpisové vzory 
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