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Čestné prohlášení 

Souhrnné čestné prohlášení zprávy o realizaci projektu pro aktivity výzev č. 02_18_063 a 
02_18_064 Šablony II 

 

Název školy příjemce 
Mateřská škola Kouřim, okres Kolín 

Registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009787 

Název projektu Šablony MŠ Kouřim 

 

Zvolte křížkem (kliknutím do rámečku) šablony, které vykazujete v aktuální ZoR projektu. Pokud 

realizujete pouze aktivity pro některou z níže uvedených organizací, můžete bloky aktivit pro ostatní 

organizace smazat (např. realizujete-li některou z aktivit níže pouze v MŠ a ZŠ, smažte bloky aktivit V. 

VI. a VII. pro ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ). 

 

I. Aktivity pro mateřské školy 

☒ 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem. 
 

☐ 2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření 
prvního stupně podpory. 

 

☐ 2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory. 

☐ 2.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem. 
 

☐ 2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 

• Je splněna podmínka šablony, že supervizor/mentor/kouč není kmenovým zaměstnancem 

příjemce (a nebyl kmenovým zaměstnancem příjemce minimálně jeden rok před zahájením 

realizace aktivity). 

☐ 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.I/13 Projektový den mimo školu 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem. 
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II. Aktivity pro základní školy 

☐ 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 

☐ 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření 
prvního stupně podpory. 

 

☐ 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory. 

☐ 2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 

• Je splněna podmínka šablony, že supervizor/mentor/kouč není kmenovým zaměstnancem 

příjemce (a nebyl kmenovým zaměstnancem příjemce minimálně jeden rok před zahájením 

realizace aktivity). 

☐ 2.II/16 Využití ICT ve výuce v ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

• Je splněna podmínka šablony o doučování alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.II/20 Projektový den mimo školu 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 
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V. Aktivity pro družiny a školní kluby1 

☐ 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

☐ 2.V/2 Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří účastníků s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory. 

☐ 2.V/3 Sociální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

☐ 2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

☐ 2.V/11 Klub pro žáky účastníky ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň dvou účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

• Je splněna podmínka šablony, že klub je zřízen jako nová aktivita, která je účastníků poskytnuta 

zdarma. 

☐ 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

  

                                                
1 V případě realizace stejných aktivit ve školní družině i ve školním klubu v rámci jednoho projektu, platí čestné prohlášení pro 
školní družinu i školní klub. 
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VI. Aktivity pro střediska volného času (SVČ) 

☐ 2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří účastníků ohrožených školním 
neúspěchem. 
 

☐ 2.VI/2 Sociální pedagog – personální podpora SVČ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří účastníků ohrožených školním 
neúspěchem. 
 

☐ 2.VI/11 Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 

• Je splněna podmínka šablony, že supervizor/mentor/kouč není kmenovým zaměstnancem 

příjemce (a nebyl kmenovým zaměstnancem příjemce minimálně jeden rok před zahájením 

realizace aktivity). 

☐ 2.VI/12 Využití ICT ve vzdělávání v SVČ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

☐ 2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň dvou účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 

• Je splněna podmínka šablony, že klub je zřízen jako nová aktivita, která je účastníků poskytnuta 

zdarma. 

☐ 2.VI/15 Projektový den mimo SVČ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří účastníků ohrožených školním 

neúspěchem. 
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VII. Aktivity pro základní umělecké školy (ZUŠ) 

☐ 2.VII/1 Školní asistent – personální podpora ZUŠ 

• Je splněna podmínka šablony o přítomnosti alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 

☐ 2.VII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZUŠ 

• Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory. 

☐ 2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů ZUŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 

• Je splněna podmínka šablony, že supervizor/mentor/kouč není kmenovým zaměstnancem 

příjemce (a nebyl kmenovým zaměstnancem příjemce minimálně jeden rok před zahájením 

realizace aktivity). 

☐ 2.VII/13 Využití ICT ve výuce v ZUŠ 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 

☐ 2.VII/15 Projektový den mimo školu 

• Je splněna podmínka šablony o zapojení alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

 

Čestně prohlašuji, že u označených aktivit splňuje projekt uvedené podmínky realizace šablon 

definované přílohou č. 3 výzvy č. 02_18_063 a výzvy č. 02_18_064 Šablony II Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Datum 15.5.2019 

Jméno a podpis statutárního orgánu 
příjemce 

Jiřina Šindelářová 


