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Pravidla online semináře

• Hlásíme se v chatu a počkáme na vyzvání.

• Pokud nemluvíme máme vypnutý mikrofon, ideálně i kameru.

• Pouze řečník má zapnutý mikrofon i kameru.

• Komentovat vystoupení ostatních nebo klást otázky je možné v chatu.

• Prezentace řečníka bude v průběhu jednání sdílena, po semináři bude umístěna na

webový portál projektů KAP (https://kap.kr-jihomoravsky.cz)

• Seminář bude systémem Microsofte Teams nahráván.

iKAP JMK II



3

Program
• Zahájení, úvod

• Finanční řízení projektu

• Aktuální informace

• IS Pro Manager – vkládání dokumentů, zkušenosti a poznatky

• Věcné řízení projektu

• IS Pro Manager – vkládání dokumentů, zkušenosti a poznatky

• Harmonogram setkávání partnerů projektu

• Ukázka přípravy, realizace a vykazování akcí (seminářů, workshopů, atd.) v IS Pro
Manager

• Veřejné zakázky

• Diskuse, závěr

iKAP JMK II
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Monitorovací období (MO)
Odevzdávání ZOR

1.MO 09/2020 – 02/2021 03/2021

2.MO 03/2021 – 08/2021 09/2021

3.MO 09/2021 – 02/2022 03/2022

4.MO 03/2022 – 08/2022 09/2022

5.MO 09/2022 – 02/2023 03/2023

6.MO 03/2023 – 08/2023 10/2023

iKAP JMK II
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Podklady k 1. MO
1.MO 09/2020 – 02/2021

Mzdy 1.MO 09/2020 – 01/2021

Měsíce Odevzdání do IS Pro Manager

11/2020 20.12.2020

12/2020 20.01.2021

01/2021 20.02.2021 Mzdy 01/2021 1.MO

02/2021 05.03.2021 Mzdy 02/2021 2.MO

Podklady dokládejte a nazývejte dle stanovené struktury.

iKAP JMK II
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IS ProManager - Věcná část
Ukázka práce s IS Pro Manager – https://kap.cepac.cz/Login.aspx

1. Popis klíčových podaktivit projektu

2. Výstupy KA→ přílohy popisu klíčových podaktivit

3. Monitorovací indikátory → KA01-3

4. Publicita – plakát, webové stránky → KA01-2

5. Výběrová řízení → KA01-1

6. Změny projektu → KA01-4 – finanční i věcné

iKAP JMK II

https://kap.cepac.cz/Login.aspx
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Nejčastější chyby u Věcné části

iKAP JMK II

• Popis KA psát do popisu a ne do komentářů

• Popis KA vyplňujte vždy – i pokud podaktivitu v daném měsíci
nenaplňujete, tak to uveďte a napište předpokládaný termín realizace
aktivity. Nekopírujte text záměru, ale popisujte realizaci KA v daném
měsíci.

• Nevyplněné a nedoložené aktivity např. KA01 nedávejte ke kontrole

• Rozmazané fotografie nedokládejte – vyberte reprezentativní
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Nejčastější chyby u Věcné části

iKAP JMK II

• Podklady musí obsahovat název, číslo projektu a trojlogolink –
např. prezenční listiny, zápisy z aktivit, pozvánky, smlouvy, třídní knihy
kroužků,… Třídní knihy a docházkové listy kroužků můžou být v
excelu, ale na konci pololetí je nechte podepsat a sken vložte do IS

• Dodržujte stanovené termíny odevzdávání do 20. následujícího
měsíce!
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Harmonogram aktivit a online aktivity

Aktualizovat harmonogram aktivit do změn projektu KA01-4 – plán aktivit za leden a

únor uveďte do listopadu. Využijte excelový dokument ke změně aktivit, který byl

zasílán.

Realizace online aktivit je třeba doložit:

Printscreen obrazovky ze začátku a konce aktivity – tak aby byl vidět seznam

přihlášených účastníků. V MS Teams krom printscreenu je vhodné vygenerovat seznam

zúčastněných formou excelové tabulky – z ní pak vytvořte prezenční listinu a nechte ji

podepsat vedoucího aktivity.

iKAP JMK II
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Logolink
• Pravidla pro logolinky:

• Vytvořený logolink splňuje přesně pozice, ochranné zóny a barevnost

• Umisťujete-li do dokumentu další loga, logo EU musí mít nejméně stejnou velikost

• Na všech dokumentech je nutné používat logolinky, název a číslo projektu

• např. prezenční listiny, zápisy, pozvánky, prezentace apod. – výstupy z programu budou logolink obsahovat

iKAP JMK II
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Publicita každého partnera
• Informace o projektu na webové stránce organizace

• název projektu, registrační číslo, období realizace, informace o finanční podpoře,
logolink, stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků. Popis zapojení
partnera do aktivit projektu.

• Dokládáte word – obsahuje funkční odkaz webových stránek a následně
printscreen těchto stránek

• Plakát velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost

• Vzor vytvořen – 2 ks plakáty obdrží každý partner. K vyzvednutí do 22.12.2020 v
kanceláři 205 po domluvě.

• Dokládáte dvě fotky – fotka detailu umístěného plakátu a fotka, na které je vidět
umístění plakátu na viditelném místě v budově organizace.

iKAP JMK II
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Změny v projektu

• Podstatná změna – zásadním způsobem mění parametry a

obsah projektu, vyžaduje předchozí písemný souhlas

poskytovatele dotace

• Nepodstatná změna – příjemce průběžně oznamuje

(nejpozději však před odevzdáním ZoR) a ŘO OP VVV ji

potvrzuje (viz „Pravidla …“ bod 7.2.1)

iKAP JMK II
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Realizované aktivity

• Na začátku monitorovacího období – plán, co se bude v daném období

realizovat, připravovat (může sloužit také pro průběžnou evaluaci projektu)

• Před pořádanou akcí – vytvořit událost v IS Pro Manager, případně zaslat

informaci o plánované akci či pozvánku pro umístění na Webový portál KAP JMK

• Po pořádané akci – pro ZoR doložit (prezenční listiny, potvrzení o účasti, fotografie,

zápis, atd.) cestou IS Pro Manager

• Každý měsíc – vložit cestou IS Pro Manager dokumenty a doklady k věcné i finanční části do

20. dne následujícího měsíce. Názvy souborů dle struktury.

iKAP JMK II



14

Monitorovací indikátory - MI

iKAP JMK II

Indikátor Počet MJ

5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 35 organizace

5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání 8 COV

5 49 01 Počet regionálních systémů              6 aktivita
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MI - 5 49 01 Počet regionálních systémů 

iKAP JMK II

KA02 Podpora podnikavosti a kreativity
• Centrum podpory PIK

• Podnikavý newsletter

• Žákovské miniprojekty

• Webový rozcestník „Chci dělat hry“

• Metodika digitálního vzdělávání

• On-line podpora podnikavosti
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iKAP JMK II

KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence 

předčasných odchodů
• Metodika na leadership

• Webová platforma pro sdílení dobré praxe

• Metodika pro pedagogy pro vedené portfolia

• Struktura motivačního rozhovoru – metodika

• Festival vzdělávání

MI - 5 49 01 Počet regionálních systémů 
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iKAP JMK II

KA04 Podpora gramotností
• Databáze výukových materiálů pro matematiku a matematickou a čtenářskou 

gramotnost

• Čtenářská olympiáda

• Metodika pro podporu výuky informační a kybernetické bezpečnosti

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání
• Přehled a hodnocení polytechnický kroužků

• Platformy COV

• Přehlídky polytechnických dovedností

• Metodické listy a videozáznamy

MI - 5 49 01 Počet regionálních systémů 
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iKAP JMK II

KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
• Vznik poradenského centra pro nadané žáky

• Metodická příručka pro podporu žáků se SVP

• Sada pracovních listů – vzdělávání v oblasti inkluze

KA07 Profesní rozvoj managementu škol
• Blok vzdělávání managementu škol

MI - 5 49 01 Počet regionálních systémů 
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MI - 5 26 02 Počet platforem pro odborná  

tematická setkávání

iKAP JMK II

Platformy pro odborná tematická setkání – COV

Každé COV předkládá:
• Zpráva o zřízení platformy COV

• Hodnotící zpráva činnosti

• Souhrnná zpráva
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MI - 5 08 10

iKAP JMK II

Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí

• 35 partnerských smluv
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Veřejné zakázky

• Veřejné zakázky u projektů řeší „Pravidla pro žadatele a …“

kap. 12, verze 5 a Metodický dopis č. 3 k „Pravidlům …“

• Ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů

• POZOR novela zákona od 01.01.2021 – „Odpovědné zadávání veřejných
zakázek“

iKAP JMK II
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Veřejné zakázky

• Od 01.01.2021 bude do § 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

doplněn odstavec 4:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek,

hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude

vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu

tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Institut „Odpovědného veřejného zadávání“ (zkratka OVZ)

iKAP JMK II
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Veřejné zakázky

• Webové stránky sovz.cz najdete:

• Co je odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

• Jak použít OVZ

• Odpovědné veřejné zadávání v kostce (přikládáme k prezentaci)

• Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce (přikládáme k prezentaci)

• Další metodiky a příklady pro zpracování podkladů pro VZ a jejich realizaci zle
čerpat inspiraci na webových stránkách sovz.cz.

iKAP JMK II
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Veřejné zakázky

Zadávací dokumentace:

- Pravidla pro žadatele a příjemce, obecná část …

- Článek 12.3.2 – Zadávací dokumentace

- Nezapomenout:

- Lhůty pro podání nabídek

- Technická specifikace – pozor na diskriminaci při stanovení požadavků v
ZD, případně popsat konkrétní návaznost na již zakoupený majetek

- Pravidla pro vysvětlení ZD

iKAP JMK II
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Veřejné zakázky

Dokumentace k VZ:

• ZD ke kontrole před vyhlášením VŘ – e-mailem

• ZD, na základě které vyhlásíte VŘ – vložit do IS Pro Manager

• Další dokumenty k průběhu VŘ, včetně všech nabídek – vložit do IS Pro
Manager

iKAP JMK II
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Veřejné zakázky

Předkládání dokumentace k VZ:

- Úplná zadávací dokumentace včetně všech příloh

- Jmenování členů hodnotící komise, čestné prohlášení členů komise

- Vysvětlení ZD – pokud byly zaslány dotazy k ZD

- Všechny podané nabídky

- Protokol o posuzování nabídek

- Oslovení vítězného dodavatele, vyloučení dodavatele

- Zrušení VZ nebo její části

- Smlouvu s dodavatelem, potvrzení o zveřejnění

- Faktura + doklad o plnění (DL, předávací protokol, akceptační dopis apod.)

iKAP JMK II
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Workshopy odborných garantů

Harmonogram plánovaných setkání:

- Workshop - dvoudenní (Ř SŠ) – 02/2021; 10/2021; 03/2022; 10/2022; 03/2023; 07/2023

- Workshop - půldenní (OG partnerů) – 03/2021; 06/2021; 09/2021; 01/2022; 05/2022;

04/2022; 01/2023; 04/2023

- Workshop - dvoudenní (OG partnerů) – 11/2022; 06/2023

- Odborný seminář (OG partnerů) – 12/2020; 02/2022; 02/2023

- Konference – 05/2023

iKAP JMK II
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Děkujeme za pozornost

iKAP JMK II


