
 

   
 

Zápis z Workshopu odborných garantů KA03 projektu PolyGram – Podpora 
polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti 
v Jihomoravském kraji (dále jen PolyGram) 

 

Datum :  13.02.2020  

Čas : 09:00 – 13:00 

Místo konání : P27 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 
organizace 

Účastníci : viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Aktuality projektu 

2. Podklady pro 5. MO 

3. Aktivity projektu PolyGram 

4. Projekt PolyGram na SŠ TEGA Blansko  

5. Sdílení dobré praxe – P27  

• Nástrojárna – zhotovení jednoduchého výrobku; 

• Elektrotechnická dílna - zhotovení jednoduchého výrobku; 

• 3D modelování na PC – tvorba 3D modelu s využitím programu SolidWorks  

6. Diskuse, závěr 

 

AD1) Aktuality projektu  
Zástupci Jihomoravského kraje stručně seznámili s aktualitami projektu PolyGram a úkoly 
plynoucími z předposledního monitorovacího období.  
 
Ing. Veronika Zedníčková oznámila, že 4. zpráva o realizaci byla schválena a u žádosti o platbu 
čekáme na připomínky MŠMT. Rada Jihomoravského kraje schválila zkrácení projektu do 
31.8.2020 a podklady s tím související. Budou zpracovány dodatky partnerských smluv spolu 
s přílohami a zaslány partnerům ke kontrole. 
 

AD2) Podklady pro 5. MO 
1. Věcná část 
V 5. MO budou vykázány všechny MI – podklady dodejte do DMS do měsíce dubna 2020.   
Vzory příslušných podkladů pro MI naleznete v DMS. 
MI 54310 Počet podpořených spoluprací = spolupracující ZŠ – Reflexe zapojené základní školy 
do projektu, smlouva/dohoda o spolupráci. 
MI 50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí – Partneři projektu, 
reflexe jednotlivých partnerů. 
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MI 51206 Produkty polytechnického vzdělávání (P02-P28). 
MI 51017 Konference – JMK, P01, P02. 
MI 54000, 60000, 52510 – podpořené osoby. 
 
Podrobnější informace viz prezentace a v DMS v části Monitorovací indikátory. 
V případě potřeby si mohou partneři domluvit osobní schůzku. 
 
Plán termínů dokládání podkladů pro 5. MO. Mírná změna nastala u Čestného prohlášení – 
rozdělení Příjmení, jméno, titul do třech sloupců. Nově v čestném prohlášení přibyl sloupec 
„Počet dnů dovolené hrazených z projektu v režimu přímých výdajů“.  
 
Harmonogram odevzdávání podkladů pro 5. MO 

• Do 20.03. podklady za věcnou a finanční část 01 a 02/2020, mzdy 01 a 02/2020 
• Do 20.05. podklady za věcnou a finanční část 03 a 04/2020, mzdy 03 a 04/2020 
• Do 05.06. věcné a finanční podklady 05/2020 mimo mezd za květen (mzdy za 05/2020 

spadnou do 6. MO) + Výstupní sestavy z účetnictví 
Harmonogram Odevzdávání podkladů pro 6. MO = závěrečné MO 

• Do 20.07. podklady za věcnou a finanční část 06/2020, mzdy 05 a 06/2020 
• Do 17.09. podklady za věcnou a finanční část 07 a 08/2020, mzdy 07 a 08/2020 

 
2. Finanční část 

Mgr. Radmila Schätzelová seznámila s aktualitami ve finanční části projektu: 

Nový vzor soupisek pro vykazování výdajů na MŠMT – vzory v DMS→Různé→Vzory, 
formuláře→ Finanční část →Soupisky  

• přidané sloupce (zahraniční IČ – SD1, SD2; dodavatel relevantní/nerelevantní – SD1),  

• zpravidla nevyplňovat, ponechat prázdné – v případě pochybností, zeptat se  

Změny rozpočtu po odevzdání ŽoP – schváleny  

Přečíslování položek v osobních výdajích v části DPP v souvislosti s navýšením položek v 
rozpočtu – navýšena číselná řada nad 100 → vliv i na původní položky rozpočtu  

• např. 1.1.2.1.1.3.013 

• vykazovat pod novou číselnou řadou  

Metodický dopis č. 1 – specifická část – závazný pro všechny, dokladování evidence majetku 
od 1.9.2019 – nedoložení → neuznatelný výdaj  - více v prezentaci 

ŽoP za 4. MO (5. ŽoP) – doposud probíhá schvalovací proces, předpoklad připomínkování → 
po jarních prázdninách 

Poslední zálohová platba – předpoklad úhrady květen 2020, případně do 30.6.2020, Závazné 
ukazatele – 23.4.2020  

Bližší informace jsou uvedeny v prezentaci – Finanční část 13.02.2020. 
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AD3) Aktivity projektu PolyGram 
Ing. Radomír Pernica upozornil partnery na termíny blížících se aktivit a seznámil přítomné 
s plánovaným programem dvoudenního workshopu a závěrečné konference. 
 
Harmonogram aktivit: 
4. březen 2020 – P11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková 
organizace 
01. a 02. dubna 2020 – dvoudenní workshop – P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb 
Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

• Téma: Motivace žáků SŠ ke vzdělávání v technických oborech, podtitul 
předčasné odchody ze studia 

03.06.2020 – závěrečná konference  
• Téma: Přínos projektu PolyGram pro rozvoj polytechnického a odborného 

vzdělávání 
• Výstava: Výstava 3D a ukázka aktivit kroužků (sdílení) 

 
Na závěrečné konferenci bude v dopolední části programu probíhat 3D výstavka výstupů a 
výrobků každého partnera.  Každý partner bude mít na místě k dispozici stůl 70x130 cm.  
 
I-KAP II 
Dne 12.2.2020 proběhla v Praze na MŠMT konzultace Popisu KA plánovaného projektu I-KAP 
II.  
 Tvorba elektronických učebnic není v tomto projektu možná, proto plánované náklady s touto 
aktivitou je třeba z rozpočtu partnerů vypustit. 
Pracovníci MŠMT upozorňovali na zákaz jednorázových aktivit – všechny aktivity musí mít 
opakované činnosti nebo musí mít vzájemnou návaznost.  
Další konzultace – tentokráte k plánovanému rozpočtu projektu I-KAP II byla předběžně 
domluvena na 09.03.2020. 
Po jarních prázdninách budou partneři vyzváni k úpravě záměru projektových aktivit a 
rozpočtu. 
 

AD5) Partner č. 27 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

připravila pro účastníky workshopu ukázku příkladů dobré praxe.  
Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, které se postupně vystřídaly na   připravených 
pracovištích:  

• Nástrojárna – zhotovení jednoduchého výrobku; 
• Elektrotechnická dílna - zhotovení jednoduchého výrobku – slaboproud; 
• Elektrotechnická dílna – silnoproud;  
• 3D modelování na PC – tvorba 3D modelu s využitím programu SolidWorks. 

Přílohy zápisu: 
Prezentace Workshop_13.02.2020  
Prezentace Finanční část 13.02.2020 
Metodický dopis č. 1 
 
V Brně dne 17.02.2020 
Zpracovala: Ing. Veronika Zedníčková 


