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Úvod 

Tento dokument je určen pro partnery (školy a školská poradenská zařízení) s finanční účastí v Projektu, 

kteří realizují tzv. ŠABLONY v rámci projektu IKAP II (forma jednotkových nákladů). 

1. MĚSÍČNÍ VĚCNÝ REPORTING 

Partneři vždy do 15. dne každého měsíce doplní do formuláře „Věcný reporting“ popis probíhajících 

činností včetně konkrétních údajů o ukončených aktivitách (jednotkách) v uplynulém měsíci v aktivitě 

KA 5 Šablony. Popis všech těchto aktivit musí mít dobrou vypovídací hodnotu o dění u partnera. 

Návod a vyplněný vzor je k dispozici na samostatném listu ve formuláři „Věcný reporting“.  

Vyplněný formulář uloží partneři na portál IKAP do složky „Reporting -> Šablony“, v názvu souboru 

bude vždy na začátku uvedeno číslo partnera a na konci období (např. P_22_Věcný 

reporting_02_2022). Tento postup se týká jen partnerů, kteří realizují v rámci projektu pouze Šablony. 

Páteřní partneři zpracují reporting za KA 5 do standardního formuláře pro věcný reporting, který uloží 

do složky „Reporting“. 

2. SPOLEČNĚ S MĚSÍČNÍM VĚCNÝM REPORTINGEM (POKUD DOŠLO K UKONČENÍ JEDNOTEK) 

Již zrealizované a ukončené Šablony partneři dokládají do formuláře „Kalkulačka jednotek“, viz 

kapitola Doložení Monitorovacích indikátorů, VZORY pro doložení MI 5 21 07. Vyplněný formulář uloží 

partneři na portál IKAP do složky k příslušné Zprávě o realizaci (tedy např. 2. ZOR, 3. ZOR atd.)    -> 

složky MI -> složky 5 21 07. V názvu souboru bude vždy na začátku uvedeno číslo partnera (např. 

P_02_Kalkulačka jednotek).  

3. PŘI UKONČENÍ ŠABLONY 

Partneři mají povinnost do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy ukončili realizaci konkrétní 

Šablony, doložit Zprávu o realizaci a přehled naplnění cílových hodnot monitorovaných indikátorů 

(MI). 

Přehled požadovaných výstupů, které musí zpráva o realizaci obsahovat, naleznete na konci 

dokumentu pod názvem Praktický přehled VÝSTUPŮ, přehled MI pod názvem Praktický přehled 

MONITOROVANÝCH INDIKÁTORŮ. 

 

 

 

 

 



 
 

S t r .  3 | 19 

 

 

Praktický přehled Šablon 7a – 7g 

Šablona 7a: Zahraniční mobilita pedagogických pracovníků škol a školských 

poradenských zařízení 

Cíle a popis realizace aktivity Profesní rozvoj pedagogických pracovníků SŠ, 
VOŠ a školských poradenských zařízení 
prostřednictvím: 

1. Vícedenní zahraniční stáže ve škole, VŠ  
(EU, Norsko, Island)  

2. Sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí 
s heterogenní skupinou  

3. Rozvoje klíčových kompetencí pro 
zajištění kvalitní výuky 
 

Jednotkou aktivity je 1denní činnost = 6 hodin. 
Minimální délka stáže je 5 dnů.  
Maximální délka stáže je 20 dnů. 
 
Pedagogický pracovník se může zúčastnit 
pouze jedné zahraniční stáže. 
 
Za výběr účastníků odpovídá vysílající instituce 
(předem stanovena transparentní kritéria 
výběru). 
 
Výběr hostitelské instituce je proveden na 
základě předem stanovených vzdělávacích 
potřeb. 
 
Zkušenosti ze zahraniční stáže budou sdíleny 
např. workshop nebo kulatý stůl. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci (a to včetně vedoucích 
pracovníků) 

• SŠ 

• VOŠ 

• Školská poradenská zařízení 

Výstup aktivity Účastník stáže 

Jednotka aktivity 1 den stáže = 6 hodin 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci 
 
 
 
 

Sken dokumentu: 
1. Zpráva ze stáže (příprava, 

harmonogram, program, popis, jak bude 
zkušenost sdílena) 

2. Pracovněprávní dokument účastníka 
stáže (pracovní smlouva/DPČ/DPP) 

3. Smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající 
a hostitelkou institucí 

4. Čestné prohlášení, že stáž nebyla 
podporována z jiných veřejných fondů 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Zprávy z realizované stáže 
2. Pracovně-právního dokumentu 
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3. Cestovního příkazu 
4. Materiálu zpracovaného PP pro 

prezentaci zkušeností ze stáže 
Kritéria výběru účastníků 

Indikátor výstupu 5 40 00 počet podpořených osob 
6 00 00 celkový počet účastníků 

Indikátor výsledku 5 25 10 počet pracovníků ve vzdělávání, kteří 
v praxi uplatňují nově získané poznatky a 
dovednosti 

 

 

Šablona 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ/VOŠ 

Cíle a popis realizace aktivity Prohloubení spolupráce mezi pedagogickými 
pracovníky SŠ/VOŠ a odborníky z praxe s cílem: 

1. Zvýšení kvality výuky 
2. Zvýšení pozitivního dosahu na výsledky 

studentů pro jejich budoucí uplatnění 
v praxi 

 
Pedagog SŠ/VOŠ a odborník spolu naplánují a 
zrealizují 4 vyučovací hodiny společné výuky 
(1h = 45 min). 
 
Spolupráce může probíhat napříč předměty. 
Předepsané hodiny nemusí realizovat totožná 
spolupracující dvojice. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci (a to včetně vedoucích 
pracovníků) 

• SŠ 

• VOŠ 

Výstup aktivity 4 hodiny výuky s odborníkem z praxe 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci 
 
 
 
 

Sken záznamu z realizace výuky, který bude 
obsahovat: 

1. Identifikaci školy 
2. Seznam 4 vyučovacích hodin (datum, 

stručný popis přípravy a reflexe) 
3. Jména a podpisy spolupracujících 

pedagogů a odborníků z praxe a 
statutárního orgánu školy 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Záznamu z realizace výuky 
2. Třídní knihy s vyznačením 4 hodin 

společné výuky 
3. Potvrzení o zaměstnání PP 
4. Pracovněprávního dokumentu (smlouvy, 

DPČ/DPP) nebo smlouvy o poskytnutí 
služeb uzavřené mezi školou a 
odborníkem z praxe 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 5256 
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Šablona 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ 

Cíle a popis realizace aktivity Prohloubení spolupráce mezi pedagogickými 
pracovníky SŠ/VOŠ a ostatními pedagogickými 
pracovníky nebo budoucími pedagogy v oblasti:  

• Podpory společného vzdělávání 

• Rozvoje základních gramotností 
 
Určeno minimálně pro 2 pedagogy (z nichž 
jeden je učitel SŠ/VOŠ), kteří spolu naplánují a 
zrealizují 4 vyučovací hodiny společné výuky 
(1h = 45 min). 
 
Předepsané hodiny nemusí realizovat totožná 
spolupracující dvojice. 
 
Druhý pedagogický pracovník nemusí být ze 
stejné školy (pedagogický pracovník z jiné 
SŠ/VOŠ, pedagog nebo student navazujícího 
magisterského studia, student 4. nebo 5. ročníku 
studijního programu zaměřeného na přípravu 
povolání pedagogického pracovníka). 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci (a to včetně vedoucích 
pracovníků) 

• SŠ 

• VOŠ 

Výstup aktivity 4 hodiny tandemové výuky 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci Sken záznamu z realizace výuky, který bude 
obsahovat: 

1. Identifikaci školy 
2. Seznam 4 vyučovacích hodin (datum, 

stručný popis přípravy a reflexe) 
3. Prohlášení, že pedagogové (případně 

student VŠ) jsou zaměstnaní v dané 
SŠ/VOŠ (v případě zapojení pracovníka 
z jiné školy - sken potvrzení o 
zaměstnání, v případě zapojení studenta 
- sken potvrzení o studiu nebo indexu ze 
4. nebo 5. ročníku) 

4. Jména a podpisy spolupracujících 
pedagogů (studenta) a statutárního 
orgánu školy 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Záznamu z realizace 
2. Třídní knihy s vyznačením 4 hodin výuky 
3. Potvrzení o zaměstnání pro 

spolupracující PP, v případě VŠ 
studenta potvrzení o studiu 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 3876 
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Šablona 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cíle a popis realizace aktivity Formou doučování podpořit žáky: 
1. Ohrožené školním neúspěchem 
2. Ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí (tj. upevnit zvyk 
provádět samostatnou přípravu, podpořit 
zvládnutí standardů z Rámcového 
vzdělávacího programu) 

 
Aktivita je vedena formou doučování, které 
vede: 

• Pedagogický pracovník 

• Jiná osoba pověřená školou  
 
Doučování musí splňovat tyto parametry: 

• Min 3 doučovaní žáci 

• Min 16 hodin na žáka 

• 1x týdně 

• 5 po sobě jdoucích měsíců 
 

Parametry pro identifikaci žáků z uvedených 
cílových skupin např.: 

• Nízká motivace ke vzdělávání 

• Dlouhodobá prospěchová neúspěšnost 

• Nedůslednost ve školní přípravě 

• Kázeňské přestupky 

• Sociokulturně znevýhodněné prostředí 
 
Výběr žáků je v kompetenci ředitele školy, 
který kooperuje s pedagogy a rozhoduje na 
základě prospěchu z minulého období (u žáků 1. 
ročníku je možné vyjít z informací získaných u 
zápisu). 
 
Průměrná návštěvnost musí být min 75% 
z celkového počtu zapsaných žáků. 

Cílová skupina Žáci SŠ 

Výstup aktivity Ucelený blok doučování 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci Čestné prohlášení statutárního zástupce o 
doučování alespoň 3 žáků z cílových skupin. 
 
Sken záznamu třídní knihy, který bude min 
obsahovat: 

1. Celkový počet přihlášených žáků k datu 
konání každého doučování 

2. Počet přítomných žáků z každého 
doučování 

3. Stručný popis náplně/průběhu 
doučování 

4. Jméno vedoucího doučování 
5. Datum a čas doučování 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Třídní knihy doučování 
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Identifikace žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 10582 

 

 

Šablona 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů  

Cíle a popis realizace aktivity Zvýšit kvalitu vzdělávání SŠ/VOŠ 
prostřednictvím stáží pedagogických pracovníků 
u možných budoucích zaměstnavatelů 
absolventů škol. 
 
Pedagogové ve spolupráci s vedením školy: 

1. Identifikují oblasti pro svůj rozvoj 
2. Vyberou možné budoucí 

zaměstnavatele 
3. Osloví tyto zaměstnavatele se žádostí o 

spolupráci 
Stáž je zaměřena na rozvoj odborných 
kompetencí. 
 
Podmínky stáže: 

• S pedagogem na stáži spolupracuje 
garant stáže v rozsahu min 6 hodin 

• Vlastní stáž je v délce 4 hodin 
v průběhu 1 dne a je jednorázová 

• Zbývající 2 hodiny dělí pedagog a 
garant dle svého uvážení mezi přípravu 
a reflexi 

• Probíhá prezenčně v běžné pracovní 
době hostitelského zaměstnavatele 

• 1 hodina = 60 minut 

• Pedagog zajistí interní sdílení 
zkušeností pro ostatní pedagogy  

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci (a to včetně vedoucích 
pracovníků) 

• SŠ 

• VOŠ 

Výstup aktivity Absolvovaná stáž v celkové délce 6 hodin 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci Sken záznamu o provedené stáži s obsahem: 
1. Identifikace hostitelské organizace 
2. Data a časy konání stáže 
3. Společné reflexe a doporučení pro další 

pedagogy 
4. Zápis z interního sdílení zkušeností  
5. Prohlášení, že je pedagog zaměstnán ve 

vysílající škole 
6. Jména a podpisy pedagoga a garanta 

stáže a statutárního orgánu školy a 
zaměstnavatele 
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Sken dohody o spolupráci školy a 
zaměstnavatele s podpisy statutárních orgánů 
obou institucí. 
 
Sken potvrzení o zaměstnání pedagoga ve 
škole (nebo originál pracovní smlouvy). 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Záznamu o provedené stáži 
2. Dohody o spolupráci školy a 

zaměstnavatele 
3. Potvrzení o zaměstnání PP ve škole 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 2990 

 

 

Šablona 7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  

Cíle a popis realizace aktivity Poskytnout dočasnou personální podporu – 
koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. 
 
Úkoly koordinátora: 

1. Je prostředník mezi školou a 
zaměstnavateli 

2. Pomáhá škole a zaměstnavatelům 
zajistit realizaci spolupráce v daném 
oborovém zaměření 
 

Výběr koordinátora je v kompetenci ředitele 
školy. 
 
Min požadavek na vzdělání koordinátora je 
ukončené střední vzdělání s výučním listem. 
 
Koordinátor v rámci svého 0,1 úvazku zajistí: 

1. Kulatý stůl pedagogů a možných 
budoucích zaměstnavatelů s cílem 
navázat spolupráci pro realizaci 
praktického vyučování v min délce 2 
hodin 

2. Workshop o možnostech stáží 
pedagogů/studentů v min délce 2 hodin 

3. Workshop k zapojení odborníků z praxe 
ve výuce v min délce 2 hodin 

4. Workshop příkladů dobré praxe studentů 
z absolvovaného praktického vyučování 
v min délce 2 hodin 

5. Workshop za účelem získání podnětů 
pro úpravu ŠVP/studijních programů 
v min délce 2 hodin 

(Exkurze, návštěvy veletrhů, výstavy apod. 
nepatří mezi žádný z bodů 1-5.) 
U workshopu/kulatého stolu 1 hodina = 60 
minut. 
Úvazek 0,1 nelze dělit mezi více osob. 
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Cílová skupina Žáci SŠ/VOŠ 

Výstup aktivity Práce koordinátora 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci 1. Sken pracovněprávního dokumentu 
(smlouva, DPČ/DPP) 

2. Sken reportu o činnosti koordinátora 
3. Sken o splnění kvalifikačních 

požadavků na koordinátora 
4. Sken prezenční listiny účastníků 

kulatého stolu/workshopu s podpisem 
statutárního orgánu školy 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Pracovně-právního dokumentu 
2. Reportu o činnosti koordinátora 

spolupráce školy a zaměstnavatele 
3. Prezenční listiny kulatého 

stolu/workshopu 
Kontrola prezence pracovníka ve škole dle 
evidence docházky. 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 6297 

 

 

Šablona 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce 

Cíle a popis realizace aktivity Poskytnout dočasnou personální podporu – 
kariérového poradce SŠ/VOŠ. 
 
Úkoly poradce: 

1. Podpora studentů při hledání budoucího 
zaměření vzdělávání  

2. Podpora studentů při hledání profesní 
orientace 

(a to včetně žáků SVP) 
 
Výběr poradce je v kompetenci ředitele školy. 
Poradce je pedagogickým pracovníkem školy. 
 
Poradce v rámci svého 0,1 úvazku zajistí: 

1. Individuální setkání s žáky s cílem 
zmapovat jejich zájmy, preference a 
předpoklady pro další profesní 
vzdělávání s ohledem na uplatnění na 
trhu práce (četnost 2 x měsíc, není nutno 
realizovat v době hlavních prázdnin) 

2. Individuální setkání s žákem lze 1x 
v měsíci nahradit workshopem pro 
pedagogy, rodiče. Cílem je, aby tito 
získali dovednost identifikace potenciálu 
žáka. Nebo pro přípravu školního 
systému identifikace a podpory nadání. 

 
Úvazek 0,1 nelze dělit mezi více osob. 

Cílová skupina Žáci SŠ/VOŠ 
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Výstup aktivity Práce kariérového poradce 

Jednotka aktivity Není definována 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci 1. Sken pracovněprávního dokumentu 
(smlouva, DPČ/DPP) 

2. Sken reportu o činnosti kariérového 
poradce 

3. Sken dokumentu o splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon 
práce poradce (pracovní smlouva 
prokazující, že se jedná o 
pedagogického pracovníka školy) 

Dokládání výstupů na místě Originál: 
1. Pracovně-právního dokumentu 
2. Reportu o činnosti školního kariérového 

poradce 
Kontrola prezence pracovníka dle evidence 
docházky. 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných aktivit 

Celkové náklady na aktivitu v Kč 6297 
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Praktický přehled VÝSTUPŮ, které jsou součástí 

ZPRÁVY O REALIZACI (ZoR) 

Šablona 7a: Zahraniční mobilita 
pedagogických pracovníků škol a školských 
poradenských zařízení 
 

Sken zprávy ze stáže 

• Příprava 

• Harmonogram 

• Program 

• Popis, jak bude zkušenost sdílena 

Sken pracovněprávního dokumentu 
účastníka stáže (možnosti)  

• Pracovní smlouva 

• DPČ 

• DPP 

Sken smlouvy/dohody o stáži mezi vysílající a 
hostitelkou institucí 

Sken čestného prohlášení, že stáž nebyla 
podporována z jiných veřejných fondů 

 
VZOR zprávy ze stáže viz příloha: 7a_Zprava_z_realizovane_staze 
 

Šablona 7b: Zapojení odborníka z praxe do 
výuky SŠ/VOŠ 
 
 

Záznam z realizace výuky, který bude 
obsahovat: 

1. Identifikaci školy 
2. Seznam 4 vyučovacích hodin  

• datum 

• stručný popis přípravy  

• stručný popis reflexe 
3. Jména a podpisy  

• spolupracujících pedagogů 

• odborníků z praxe  

• statutárního orgánu školy 

 
VZOR záznamu o realizaci viz příloha: 
7b_Zaznam_realizace_vyuky_se_zapojenim_odbornika_z_praxe  
 

Šablona 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ 
 

Sken záznamu z realizace výuky, který bude 
obsahovat: 

1. Identifikaci školy 
2. Seznam 4 vyučovacích hodin  

• datum 

• stručný popis přípravy  

• stručný popis reflexe 
3. Prohlášení, že pedagogové (případně 

student VŠ) jsou zaměstnaní v dané 
SŠ/VOŠ  

• v případě zapojení pracovníka 
z jiné školy - ⃰potvrzení o 
zaměstnání 

• v případě zapojení studenta -
 ⃰potvrzení o studiu nebo indexu 
ze 4. nebo 5. ročníku) 

4. Jména a podpisy  
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• spolupracujících pedagogů 
(studenta)  

• statutárního orgánu školy 

 
VZOR záznamu o realizaci výuky viz příloha: 7c_Zaznam_z_realizace_tandemove_vyuky 
 

Šablona 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených 
školním neúspěchem 
 
 

Sken čestného prohlášení statutárního 
zástupce o doučování alespoň 3 žáků z výše 
definovaných cílových skupin. 

Sken záznamu třídní knihy, který bude min 
obsahovat: 

1. Celkový počet přihlášených žáků k datu 
konání každého doučování 

2. Počet přítomných žáků z každého 
doučování 

3. Stručný popis náplně/průběhu 
doučování 

4. Jméno vedoucího doučování 
5. Datum a čas doučování 

 
VZOR identifikace žáků viz příloha: 7d_Identifikace_zaku_ohrozenych_skolnim_neuspechem 
 
VZOR třídní knihy viz příloha: 7d_Tridni_kniha_doucovani 
 

Šablona 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u 
zaměstnavatelů 
 

Sken záznamu o provedené stáži s obsahem: 
1. Identifikace hostitelské organizace 
2. Data a časy konání stáže 
3. Společné reflexe a doporučení pro další 

pedagogy 
4. Zápis z interního sdílení zkušeností  
5. Prohlášení, že je pedagog zaměstnán ve 

vysílající škole 
6. Jména a podpisy pedagoga a garanta 

stáže a statutárního orgánu školy a 
zaměstnavatele 

Sken dohody o spolupráci školy a 
zaměstnavatele s podpisy statutárních orgánů 
obou institucí 

Sken  potvrzení o zaměstnání pedagoga ve 
škole (nebo originál pracovní smlouvy) 

 
VZOR záznamu o stáži viz příloha: 7e_Zaznam_o_provedene_stazi 
 

Šablona 7f: Personální podpora – 
Koordinátor spolupráce školy a 
zaměstnavatele 
 
 

Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, 
DPČ/DPP) 

Sken reportu o činnosti koordinátora 

Sken doložení splnění kvalifikačních 
požadavků na koordinátora 

Sken prezenční listiny účastníků kulatého 
stolu/workshopu s podpisem statutárního orgánu 
školy 

 
VZOR reportu viz příloha: 7f_7g_Report_o_cinnosti 
 
VZOR prezenční listiny: 7f_Prezencni_listina 
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Šablona 7g: Personální podpora – Školní 
kariérový poradce 

Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, 
DPČ/DPP) 

Sken reportu o činnosti kariérového poradce 

Sken doložení splnění kvalifikačních 
požadavků pro výkon práce poradce (pracovní 
smlouva prokazující, že se jedná o 
pedagogického pracovníka školy) 

 
VZOR reportu viz příloha: 7f_7g_Report_o_cinnosti 
 

 

Praktický přehled MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ a 

jejich dokládání do ZPRÁVY O REALIZACI 

V souladu se svým zapojením do Šablon se každý partner podílí na naplňování vymezených 

monitorovacích indikátorů s cílem dosáhnout stanovených hodnot.  

Šablona 7a: Zahraniční mobilita 
pedagogických pracovníků škol 
a školských poradenských 
zařízení 

Indikátor výstupu 5 40 00 počet podpořených osob 

6 00 00 celkový počet účastníků 

Indikátor výsledku 5 25 10 počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a 
dovednosti 

Šablona 7b: Zapojení odborníka 
z praxe do výuky SŠ/VOŠ 

Indikátor výstupu 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

Šablona 7c: Tandemová výuka 
na SŠ/VOŠ 

Indikátor výsledku 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

Šablona 7d: Doučování žáků SŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 

Indikátor výsledku 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

Šablona 7e: Stáže pedagogů 
SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů 

Indikátor výsledku 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

Šablona 7f: Personální podpora 
– Koordinátor spolupráce školy 
a zaměstnavatele 

Indikátor výsledku 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

Šablona 7g: Personální podpora 
– Školní kariérový poradce 

Indikátor výsledku 5 21 07 počet zrealizovaných 
aktivit 

Indikátor výsledku - 

 

 

 

 



 
 

S t r .  14 | 19 

 

Doložení Monitorovacích indikátorů 

Každý partner má povinnost do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy ukončil 

realizaci konkrétní Šablony, doložit zprávu o realizaci (ZoR) a přehled naplnění cílových 

hodnot monitorovacích indikátorů (MI).  

 

VZOR pro doložení MI 5 40 00:  

Příloha č. 9_METODICKÝ POKYN č. 2_Jmenný seznam účastníků_54000_ŠABLONY 

Ukázka vyplnění: 

 

pojmenování souborů: P_33_název formuláře_číslo MI - např. P_33_Jmenný seznam účastníků_54000 (obdobně u všech 

ostatních souborů) 

 

Součástí doložení MI 5 40 00 je i kopie certifikátu nebo potvrzení o účasti. 

 

VZORY pro doložení MI 6 00 00:  

Příloha č. 10_METODICKÝ POKYN č. 2_Karta účastníka_60000  

Příloha č. 11_METODICKÝ POKYN č. 2_Jmenný seznam účastníků_60000_ŠABLONY 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S t r .  15 | 19 

 

Ukázka vyplnění: 

 

 

VZORY pro doložení MI 5 25 10: 

Příloha č. 5_METODICKÝ POKYN č. 2_Souhrnna_reflektivni_zprava_52510 

Příloha č. 6_METODICKÝ POKYN č. 2_Portfolio_pedagoga_OPVVV_52510 

 

VZORY pro doložení MI 5 21 07: 

Ve Zprávě o realizaci partner dokládá Kalkulačku jednotek s již realizovanými Šablonami.  

Příloha č. 12_ METODICKÝ POKYN č. 2_Kalkulačka_jednotek_52107 

 

VZORY pro doložení MI 5 08 10 (Neplatí pro šablonu 7a) 

Příloha č. 4_METODICKÝ POKYN č. 2_Soupiska zapojených organizací_50810 

Příloha č. 3_METODICKÝ POKYN č. 2_Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací_50810 

Příloha č. 2_METODICKÝ POKYN č. 2_Reflektivní zpráva zapojené organizace_50810 

 

 

 

 

 

 



 
 

S t r .  16 | 19 

 

Publicita projektu 

Pravidla publicity jsou stanovena v „Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů 

v programovém období 2014 – 2020 (verze 3)“. 

Základní povinnosti v oblasti publicity 

• Plakát formátu A3, který bude na veřejnosti dostupném místě informovat o zapojené 

Příjemce/Partnera do projektu. Tento plakát dostane Partner od Příjemce, rovněž bude 

jeho elektronická podoba dostupná na portálu IKAP, 

 

 

• u všech informačních a komunikačních materiálů zobrazovat znak EU, odkaz na EU 

a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je projekt podporován (viz ukázka logolinku 

níže), 

 

• výše uvedený logolink a další jeho přípustné varianty jsou k dispozici na portálu IKAP, 

• tento výše uvedený logolink (nebo jeho čb varianta v případě čb tisku dokumentu, ve 

kterém bude logolink uveden) je vždy umísťován do záhlaví dokumentu, 

Pokud použijete barevný logolink, je nezbytné vytisknout dokument barevně, 

stejné pravidlo platí i v čb variantě – nesmí se míchat!!! (neplatí u kopírování, ale 

doporučujeme dodržovat i v tomto případě)!!! 
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• partner může své logo dle potřeby zařadit do textu dokumentu, musí se však nacházet 

mimo úroveň logolinku EU a MŠMT, 

• pokud bude partner organizovat konkrétní akci, bude na pozvánce mimo úroveň 

logolinku EU a MŠMT uvedeno logo Středočeského kraje (viz ukázka níže), 

 

• také lze využít logo IKAP – viz obrázek níže (POZOR – má pouze barevnou 

variantu!!! – lze tedy použít pouze do barevně tištěných materiálů), 

 

• výše uvedená loga jsou k dispozici na portálu IKAP, 

• pokud budete mít do konkrétní akce zapojenou třetí stranu (někoho mimo Partnery 

projektu), nesmí se jejich logo objevit na akci ani na pozvánce nebo programu; můžete 

její účast a přínos zmínit ve zprávě z akce, článku, tiskové zprávě či jiném materiálu, 

pokud bude vznikat; lze to zmínit i ve zprávě o realizaci za příslušnou klíčovou aktivitu. 

 

Realizace Šablon distanční formou 

 
V době mimořádných opatření je možné některé Šablony realizovat úplnou nebo částečnou 
distanční formou.  
 
Jedná se o Šablony: 7b; 7c; 7d; 7f a 7g. 
 
Realizace probíhá online synchronní formou (= aktivita probíhá v reálném čase a je zajištěna 

bezprostřední interakce a je zajištěn okamžitá zpětná vazba všech účastníků) 

Asynchronní forma realizace není povolena! 
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Podmínky doložení realizace distanční formou: 

1. Snímek obrazovky (Print Screen) nebo Výpis dat vygenerovaný z používané 

komunikační platformy (Tabulka se seznamem účastníků vytvořená uživatelem 

NESPLŇUJE podmínky doložení!). 

2. Snímek nebo výpis musí obsahovat: datum konání akce, počet přihlášených účastníků 

(tyto údaje na snímku nebo výpisu NELZE upravovat uživatelem nebo dopisovat 

ručně). 

3. Snímek i výpis lze zaslat v anonymizované podobě (skrýt lze jméno i podobu účastníků) 

- seznam lze doložit prostřednictvím kódů studentů. 

4. Za každý výstup se dokládá jeden doklad. 

Čestné prohlášení statutárního zástupce o konání akce NESPLŇUJE podmínky doložení! 

 

Šablona 
rozsah realizace Šablony 

distanční formou doložení pro ZoR 

7b) Zapojení odborníka z 
praxe do výuky v SŠ 

• příprava na výuku  

• reflexe využitých metod a 
vlivu na výsledky studentů pro 
každou realizovanou hodinu 
před vyhlášením 
mimořádných opatření 

 
samotná výuka nových hodin 
může proběhnout až po ukončení 
mimořádných opatření 

bez úprav 

7c) Tandemová výuka v SŠ, 
VOŠ 

• příprava na výuku 

• reflexe využitých metod a 
vlivu na výsledky studentů pro 
každou realizovanou hodinu 
před vyhlášením 
mimořádných opatření 
 

samotná výuka nových hodin 
může proběhnout až po ukončení 
mimořádných opatření 

bez úprav 

7d) Doučování žáků SŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 

• informace o formě provedení 
(online x osobně) a počet 
žáků z každého doučování 
budou uvedeny v třídní knize 
doučování. 

bez úprav 



 
 

S t r .  19 | 19 

 

7f) Koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele - 
personální podpora SŠ, VOŠ 

• realizace podpůrných akcí  

aktivitu doložit např. print 
screenem obrazovky, ze 
kterého bude zřejmý počet 
přihlášených účastníků 
včetně zobrazení dolní lišty 
obrazovky notebooku/PC, 
kde je vidět datum a čas 
pořízení print screenu 

7g) Školní kariérový poradce - 
personální podpora SŠ, VOŠ 

• realizace individuálních 
setkání/workshopu  

bez úprav 

 

 

 

Tipy a návody 

1) Jak udělat printscreen 

https://napoveda.seznam.cz/cz/email/jak-vytvorit-screenshot/  
 

2) Jak pořídit výpis z docházky: 

• Návod z platformy MS Teams viz např. 

https://www.facebook.com/skolstvi/posts/3082034578514001/  

https://www.klatovsky.cz/2020/05/jak-si-v-teamsech-stahnout-dochazku-
z.html?fbclid=IwAR0L4h1dCifwAzrHLK-
2pvBCUwGt9zjzDUWgKyAREi9tVQvMGp7ORCA6nv0  

 

https://www.klatovsky.cz/2020/04/jak-mit-prehled-o-tom-co-se-deje-v.html  
 

• Videonávod z platformy Google Meet viz např. 

https://www.youtube.com/watch?v=ugw5W0D_BEw  
 

https://napoveda.seznam.cz/cz/email/jak-vytvorit-screenshot/
https://www.facebook.com/skolstvi/posts/3082034578514001/
https://www.klatovsky.cz/2020/05/jak-si-v-teamsech-stahnout-dochazku-z.html?fbclid=IwAR0L4h1dCifwAzrHLK-2pvBCUwGt9zjzDUWgKyAREi9tVQvMGp7ORCA6nv0
https://www.klatovsky.cz/2020/05/jak-si-v-teamsech-stahnout-dochazku-z.html?fbclid=IwAR0L4h1dCifwAzrHLK-2pvBCUwGt9zjzDUWgKyAREi9tVQvMGp7ORCA6nv0
https://www.klatovsky.cz/2020/05/jak-si-v-teamsech-stahnout-dochazku-z.html?fbclid=IwAR0L4h1dCifwAzrHLK-2pvBCUwGt9zjzDUWgKyAREi9tVQvMGp7ORCA6nv0
https://www.klatovsky.cz/2020/04/jak-mit-prehled-o-tom-co-se-deje-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=ugw5W0D_BEw

