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KA 7 – „Šablony“
7a) Zahraniční mobility

• v období duben 2022 – květen 2022 lze provést změnu v naplánované aktivitě (snížení 
počtu účastníků, změna destinace)

• od řídícího orgánu garantováno, že se změnou v rámci této aktivity nebude problém

• v období duben 2022 – květen 2022 lze zažádat o změnu v typu realizovaných šablon

• nelze navyšovat finanční částku v příslušné kapitole dílčího rozpočtu partnera

Ostatní typy šablon



Projektové dny pro SŠ

IQLANDIA
Dny pro žáky SŠ

Matematické vzdělávací programy

https://iqlandia.expobooking.online/booking/18?contract_code=NAKAP

https://iqlandia.expobooking.online/booking/18/47/offers/163?contract_code=NAKAP



Veřejné zakázky

Ukončené veřejné zakázky
• veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 000,- Kč bez DPH je nutno 

nahrát na SharePoint

• složka Veřejné zakázky bude obsahovat

• smlouvu

• výpis z registru smluv

• fakturu + dodací list



Kontaktní osoby projektového týmu 
pro střední školy

Jméno Funkce Co řeší E-mail Telefon

Mgr. Dagmar Kasalová Hlavní manažerka 
projektu

veřejné zakázky, 
SharePoint, změny v 
projektu

dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz 485 226 142; 
778 714 941

Ing. Marcela Nováková Hlavní finanční 
manažerka

finanční záležitosti 
projektu, finanční 
změny rozpočtu

marcela.novakova@kraj-lbc.cz 485 226 141; 
778 715 752

Ing. Eva Mrštíková Věcná manažerka pro 
podporu 
polytechnického 
vzdělávání

metodická podpora 
partnerů v rámci KA2, 
komunikace s 
koordinátory na SŠ

eva.mrstikova@kraj-lbc.cz 485 226 140; 
778 714 942

Ing. Jana Černá Věcná manažerka pro 
společné vzdělávání a 
prevenci předčasných 
odchodů ze 
vzdělávání

metodická podpora 
partnerů v rámci KA5, 
komunikace s metodiky 
prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání

jana.cerna@kraj-lbc.cz 485 226 146; 
603 719 569

Mgr. Gabriela Samšiňáková Věcná manažerka pro 
Šablony III

metodická podpora pro 
KA7, změny v KA7

gabriela.samsinakova@kraj-lbc.cz



Pracovní výkazy

Od 02/2022 je nutno dokládat pracovní výkazy měsíční
Na SharePointu jsou připravené vzory k jednotlivým pozicím





Pracovní výkazy

• elektronicky udržovat aktuální – kontrola ze strany projektového týmu příjemce vždy od 15. dne 
měsíce následujícím po vykazovaném měsíci

• pro pozici Koordinátor na SŠ vložen seznam názvů aktivit (Aktivity Koordinátor SŠ.docx)

• skeny jednotlivých měsíců vkládat až na konci monitorovacího období – partneři budou vyzváni 
k naskenování podepsaných pracovních výkazů za dané monitorovací období

• pro jednodušší a rychlou kontrolu pracovních výkazů je nutné mít aktualizované navázané 
soubory (tabulku pro projektové dny; „třídní knihu“ pro volnočasové aktivity)



Projektové dny pro žáky ZŠ

PXX XXXX_Projektové dny.xlsx

• partneři této podaktivity mají ve své složce Klíčové aktivity – Projektové dny 
soubor:

• sešit sestává z listů pro jednotlivá monitorovací období

• v rámci daného monitorovacího období (nyní ZoR_4) je nutné udržovat přehled 
realizovaných projektových dnů aktuální (seznam bude aktuální k 10. dni měsíce 
následujícím po vykazovaném měsíci)

• na konci monitorovacího období budou partneři vyzvání k vytištění, podepsání, 
naskenování a vložení příslušného listu na SharePoint

NEODSTRAŇOVAT!



Volnočasové aktivity na SŠ

PXX XXXX_název kroužku.xlsx

• partneři této podaktivity mají ve své složce Klíčové aktivity – Kroužky soubory 
ke každé realizované volnočasové aktivitě:

• sešit sestává ze dvou listů, které jsou propojené:

• list „Třídní kniha“ slouží k evidenci činností v rámci volnočasové aktivity

• list „Docházka“ slouží k evidenci docházky žáků

• v rámci daného monitorovacího období (nyní ZoR 4) je nutné udržovat „třídní knihy 
volnočasových aktivit“ elektronicky aktuální(seznam bude aktuální k 10. dni měsíce 
následujícím po vykazovaném měsíci)

• na konci monitorovacího období budou partneři vyzváni k vytištění, podepsání, 
naskenování a vložení na SharePoint obou listů




