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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/08.0042

Název projektu:

Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách

Číslo prioritní osy:

7.1

Celková výše finanční podpory:

9 934 040,35

Částka ESF:

8 443 934,28

Křížové financování:

43 990,00

Datum zahájení realizace projektu:

01.12.2009

Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2012
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

08/1.1/14/2009

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

8

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

3

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.02.2014

Sledované období do:

31.01.2015

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

31.03.2015

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na
Polabí 411

IČ příjemce:

00069221

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Součková

Jméno:

Helena

Titul před: Ing.

Titul za:

CSc.

Telefon I:

315636217

Telefon II: 607549235

Email:

souckova@zas-me.cz

Fax:

315623009

Funkce:

projektový manažer

Jméno:

Martin

Statutární zástupce:
Příjmení:

Braunšveig

Titul před: Ing.

Titul za:

Telefon I:

315636220

Telefon II:

Email:

braunsveig@zas-me.cz

Fax:

315623009

Funkce:

ředitel

Jméno:

Helena

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Součková

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

+420607549235

Telefon II:

Email:

HELSOU@TISCALI.CZ

Fax:

Funkce:

4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
1. V rámci období třetího roku udržitelnosti tj. od 1. 2. 2014 do 31. 1.2015 jsme hlavní výstupy projektu v podobě
učebnic rozdali žákům v České zahradnické akademii na střední škole. Učebnici Ochrana zahradních rostlin ve
dvou dílech obdrželi žáci 3. ročníku, tj. ve 3.A 16 učebnic a ve 3 B rovněž 16 učebnic a v 8 učebnic ve 4 DS.
Celkem 40 učebnic. Učebnice s titulem Květinářství byla bezplatně poskytnuta žákům Střední zahradnické školy v
Mělníku v celkovém počtu 31 kusů ve třídě 2. A 28 učebnic, 3 A 1 učebnice a v DS 2 učebnice. Učebnice
Vinohradnictví byla využita při výuce předmětu Vinohradnictví na Střední zahradnické škole v Mělníku ve třídách:
3.A 17 učebnic a ve třídě 3. B 16 učebnic tj. celkem 33 kusů. Střední škole zemědělství a služeb Město
Albrechtice bylo poštou odesláno 15 ks obou dílů Květinářství a 10 kusů učebnice s titulem Ochrana zahradních
rostlin I. a II. díl. Střední škola zahradnická v Rajhradu obdržela 20 učebnic Květinářství I. a II. díl v počtu 20 ks. t.
pro 17 dívek a pro 3 chlapce. Dále tato škola obdržela 20 ks učebnice Ochrana zahradních rostlin I. a II. díl tj. pro
4 chlapce a 16 dívek.
2. O další učebnice, zvláště o titul Okrasné dřeviny autor: Vlasák, M. je zvýšený zájem a proto byl výstup ve formě
CD umístěn na webové stránky školy, na intranet. Tyto učebnice jsou v tištěné formě již úplně rozebrané.
3. Dne 4. dubna 2014 jsem se zúčastnila za projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických
školách průběžné evaluace OP VK účastí na fokusní skupině ve společnosti Deloitte. Zápis z jednání ze 4. 4.
2014 je přiložen k monitorovací zprávě o udržitelnosti k příloze.
4.
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5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
1. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout zahradnickým středním školám aktuální a moderní učebnice. V době
udržitelnosti naším hlavním clem bude dále propagovat a distribuovat tyto učebnice. Předávat učebnice
zahradnickým školám budeme prodávat jak tištěné tj. tituly: Ochrana zahradních rostlin I. a II. díl a Květinářství I. a
II. díl. V tištěné verzi rovněž distribuujeme titul Vinohradnictví. Ostatní učebnice, které byly v malém nákladu a
jsou rozebrány, distribuujeme v elektronické verzi na vyžádání.
2. Na všech akcích České zahradnické akademie Mělník jako jsou semináře, kurzy nebo Dny otevřených dveří,
kde je prezentována ČZA, jsou předloženy informace o projektu a vzorové ukázky učebnic.
3. Na webových stránkách školy jsou nadále vedeny všechny projekty OP VK mezi něž patří projekt
Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách a jsou zde umístěny aktuální informace o
učebnicích pro zahradnické školy. (www.zas-me.cz/ Projekty/OPVK/ )

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Žádné problémy v době udržitelnosti nenastaly.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
8. Přílohy
Číslo přílohy:

1

Název přílohy:

Počet listů:

1

Počet kopií:

Příloha:

Doklad o předání učebnic do
zemědělské knihovny Antonína
Švehly.

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

POděkování Zemědělská škola
Město Albrechtice

příloha 1 Knihovna Švehly.pdf
Popis:

Číslo přílohy:

2

Název přílohy:

Počet listů:

1

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Příloha 2 3kola Albrechtice.pdf
Popis:
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Číslo přílohy:

3

Název přílohy:

Počet listů:

3

Počet kopií:

Příloha:

Předání učebnic Zahradnická
škola Rajhrad

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Pozvánka a zápis k evaluaci
přínosů a dopadů OP VK

Příloha 3 Rajhrad.pdf
Popis:

Číslo přílohy:

4

Název přílohy:

Počet listů:

8

Počet kopií:

Příloha:

Doložena v
papírové podobě:

Ano

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Příloha 4 Delloitte.pdf
Popis:
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9. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Ing. Martin Braunšveig

Funkce v organizaci:

ředitel

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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