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Aktivity vybrané v rámci projektu Šablony II 

 
 

Název školy Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 

Název projektu Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu II. v MŠ Jiráskova, 

Heřmanův Městec 

Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014065 
 

 

 

Aktivita 
Počet 

celkem 
1 ZOR 2 ZOR ZZOR 

2.I/1 Školní asistent 144    

2.I/6 Vzdělávání ped. pracovníků – čtenářská 

pregramotnost 

4    

2.I/12 Projektový den ve škole 3    

2.I/13 Projektový den mimo školu 2    

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 2    
 

 

Dokládání výstupů v ZoR 
 

2.I/1 Školní asistent 

- Sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/DPČ) 

- Sken reportu o činnosti školního asistenta v MŠ (vzor) 

- Sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon školního asistenta 

- Čestné prohlášení stat. Orgánu o přítomnosti alespoň tří dětí ohrožených školním 

neúspěchem 

 

Kontrola na místě 

- originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/DPČ) 

- originál reportu o činnosti školního asistenta 

- identifikace dětí ohrožených školním neúspěchem pro minimálně tři děti 

- kontrola prezentace pracovníka ve škole dle evidence docházky 

 

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

- sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP 

- sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (může být nahrazeno skenem 

pracovní smlouvy) 

 

Kontrola na místě 

- originál osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP 

- originál potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce 

- rozhovor s pedagogem, případně kontrola účasti pedagoga na kurzu 
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2.I/12 Projektový den ve škole 

- Sken záznamu z realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe (vzor) 

 

Kontrola na místě 

- Originál záznamu z realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe 

- Originál třídní knihy s vyznačením 4 hodin projektového vzdělávání 

- Rozhovor s pedagogem, nebo dětmi, které se zúčastnily projektového dne, případně 

fyzická návštěva projektového dne 

- Originál potvrzení o zaměstnání pedagoga (může být nahrazeno originálem pracovní 

smlouvy) 

- Originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/DPČ), nebo originál smlouvy o 

poskytnutí služeb uzavření mezi školnou a odborníkem z praxe  

 

2.I/13 Projektový den mimo školu 

- Čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň tří dětí ohrožených školním 

neúspěchem (vzor) 

- Sken záznamu z realizace projektového dne mimo školu se zapojením odborníka 

z praxe (vzor) 

 

Kontrola na místě 

- Identifikace dětí ohrožených školním neúspěchem pro minimálně tři děti 

- Originál záznamu z realizace projektového dne mimo školu se zapojením odborníka 

z praxe 

- Originál třídní knihy s vyznačením 4 hodin projektového vzdělávání 

- Rozhovor s pedagogem, nebo dětmi, které se zúčastnily projektového dne 

- Originál potvrzení o zaměstnání pedagoga (může být nahrazeno originálem pracovní 

smlouvy) 

Originál pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPP/DPČ), nebo originál smlouvy o 

poskytnutí služeb uzavření mezi školnou a odborníkem z praxe 

 

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 

- Sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný statutárním orgánem (vzor) 

 

Kontrola na místě 

- Originál zápisu o uskutečněných setkáních 

- Originály prezenčních listin ze setkání (vzor) 

- Podklady externího odborníka pro setkání (např. prezentace, články nebo letáky) 

- Rozhovor s organizátorem setkání, účastníky setkání, případně fyzická návštěva 

setkání 
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