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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Vzdelanie v našich rukách

26110130675

Gymnázium

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPV-2012/1.1/08-SORO

priebežná

2

07/2014 - 12/2014

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Východné Slovensko
 Okres
Okres Sabinov Lipany Komenského 13

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Prešovský kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
03/2014
08/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

   190 952,96

 Skutočný stav (v EUR)

   33 633,54

 Začiatok realizácie aktivít projektu 03/2014
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    17,61

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete
cudzieho jazyka.
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“
3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

08/2014
08/2015

08/2015
08/2015

03/2014
03/2014

03/2014
03/2014

03/2014
03/2014

03/2014
03/2014

prebieha
prebieha

prebieha
prebieha

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

08/2015
08/2015

03/2014
03/2014

03/2014
03/2014

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych
predmetov a v predmete
cudzieho jazyka.

   63 651,85

   82 323,45

    0,00

   18 335,50

    0,00

   18 335,50

    0,00

   11 708,89

    0,00

    22,27

    0,00

    22,27

 Hlavné aktivity
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2.1 Kariérne poradenstvo „Svet
práce“
3.1 Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

   3 406,20

   9 750,00

   2 023,89

    0,00

   2 023,89

    0,00

   1 374,36

    0,00

    59,42

    0,00

    59,42

    0,00

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   29 421,46
   2 400,00

   12 480,15
    794,00

   12 480,15
    794,00

   9 176,59
    0,00

    42,42
    33,08

    42,42
    33,08

 Podporné aktivity

 Spolu    33 633,54    33 633,54    22 259,84     17,61     17,61   190 952,96

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný stav  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych predmetov
a v predmete cudzieho jazyka.
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych predmetov
a v predmete cudzieho jazyka.
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych predmetov
a v predmete cudzieho jazyka.
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych predmetov
a v predmete cudzieho jazyka.
1.1 Inovácia prírodovedných,
voliteľných regionálnych predmetov
a v predmete cudzieho jazyka.
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet
práce“

2.1 Kariérne poradenstvo „Svet
práce“
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet
práce“

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov

Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít
projektu

Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie
aktivít projektu

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    351

    115

    164

    17

    385

    1

    1

    20

    0

    0

    4

    17

    30

    1

    1

    20

    0,00

    0,00

    2,44

    100,00

    7,79

    100,00

    100,00

    100,00
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 Hlavné aktivity
2.1 Kariérne poradenstvo „Svet
práce“
3.1 Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov
3.1 Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie
aktivít projektu
Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu

počet

počet

počet

    350

    2

    27

    363

    0

    12

    103,71

    0,00

    44,44

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Východiskový
stav

počet
počet
počet

počet

počet
počet

počet

    351
    115
    164

    18

    3
    27

    385

    0
    0
    4

    18

    1
    12

    30

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu
Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov
  
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít
projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu
Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít
projektu

 Výsledok
 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

    0,00
    0,00
    2,44

    100,00

    33,33
    44,44

    7,79

    0
    0
    0

    0

    0
    0

    0

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do
aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese

počet     0     18     18     100,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám



23.01.2015 10:06:20MS26110130675, odoslaná dňa: Strana 6 z 10

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu

počet     0     27     12     44,44Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky
1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných
regionálnych predmetov a v predmete
cudzieho jazyka.

2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“
3.1 Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

V tomto monitorovacom období prebehlo verejné obstarávanie na rozpočtovú položku 3.5.4. Chemikálie a spotrebný
materiál. Toto verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené, podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom a schválené
ASFEU. Avšak pred plnením tejto zmluvy, pred dodaním predmetu obstarávania víťazný uchádzač zistil, že nie je
schopný dodať dané množstvo chemikálií a spotrebného materiálu podľa podpísanej zmluvy, pretože si pri podpise
zmluvy z dôvodu nepozornosti resp., administratívnej chyby nevšimol, že v zmluve sú iné množstvá jednotlivých
chemikálií a spotrebného materiálu ako v jeho víťaznej ponuke. Z tohto dôvodu sa verejný obstarávateľ - Gymnázium
Lipany po dohode s víťazným uchádzačom rozhodol pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy. Toto odstúpenie od zmluvy bolo
následne akceptované ASFEU.
V mesiaci január, v čase písania tejto monitorovacej správy už bolo rozbehnuté nové verejné obstarávanie na tento
predmet obstarávania, kde bol ukončený predbežný prieskum trhu na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.
Následne budú rozposlané výzvy jednotlivých uchádzačom.

 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

 Podporné aktivity
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 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
Gymnázium Lipany venuje publicite projektu pozornosť v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s Manuálom pre
informovanie a publicitu projektu. 
Verejné obstarávanie na predmet zákazky - Publicita projektu - bolo úspešne ukončené, schválené ASFEU, podpísaná
zmluva s víťazným uchádzačom a predmety obstarávania boli dodané. V rámci tohto obstarávania boli dodané plagáty s
potrebnými informáciami o projekte, ktorými sú označené triedy a miestnosti zaoberajúce sa projektom. Ďalej boli
zakúpené 2 ks informačných tabúľ s informáciami o projekte, ktoré sú umiestnené na vstupných dverách do školy a
nálepky s potrebnými logami na označenie didaktických prostriedkov, ktoré plánujeme zakúpiť v nasledujúcom
monitorovacom období. Vzor plagátu, nálepky a návrh tabule prikladáme ako prílohy tejto MS.

Na webovej stránke školy http://gymlipany.edupage.org/ sú v sekcii  - projekt Vzdelanie v našich rukách - umiestnené
všetky potrebné informácie o projekte:
- prezentácie: charakteristika projektu a aktivity projektu
- články: Deň prírodovedcov + fotodokumentácia a Svet práce (oba články boli uverejnené aj v lokálnom periodiku
Lipianske aktuality v mesiaci november 2014) - oba články prikladáme ako prílohu tejto MS
- informácie a časový harmonogram školenia - Školenie zamerané Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu.
- informácie a fotodokumentácia k školeniam pre triednych učiteľov - Kariérne poradenstvo

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

Pokračovanie tvorby učebných
materiálov.
Ukončenie školenia na Rozvoj
anglického jazyka pre rozvoj
regiónu
Školenie zamerané na získanie
zručností IKT

01/2015 -
06/2015
01/2015

01/2015 -
06/2015

7:00 -
20:00
7:00 -
18:00

7:00 -
20:00

Gymnázium Lipany, iné

Gymnázium Lipany

Gymnázium Lipany

Koordinátori aktivít 1.1
a 2.1
Koordinátor aktivity 3.1

Koordinátor aktivity 3.1

    18

    12

    27

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

V rámci projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách"  prebiehali všetky tri aktivity bez závažnejších problémov.

 15. Doplňujúce informácie



23.01.2015 10:06:20MS26110130675, odoslaná dňa: Strana 8 z 10


V rámci aktivity 1.1 Inovácia prírodovedných, voliteľných regionálnych predmetov a v predmete cudzieho jazyka
pedagogickí zamestnanci v spolupráci s externými spolupracovníkmi pokračovali v tvorbe učebných materiálov v súlade
s rozpočtom projektu a podrobným opisom projektu. Do ukazovateľa Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov sme brali len finálne hotové učebné materiály.

V rámci aktivity 2.1 Kariérne poradenstvo „Svet práce“ prebiehali školenia pre triednych učiteľov v mesiacoch august -
október.

V rámci aktivity 3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov začalo v mesiaci december 1 z dvoch plánovaných
školení: Školenie zamerané Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu, kde prebehli prvé dve stretnutia v dňoch 10. a
17.12.2014 a toto školenie bude ukončené v mesiaci január ďalšími stretnutiami.

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2014

2015    80 000,00    25 000,00

    0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prehlásenie k oprávnenosti cieľovej skupiny - učitelia
Prehlásenia k oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci (aktivita 1.1 a aktivita 2.1)
Prezenčné listiny a zápisnice zo stretnutia projektového tímu zo dňa: 22.8.2014 a 30.10.2014
Prezenčné listiny zo školení Kariérne poradenstvo "Svet práce
Prezenčná listina z Dňa prírodovedcov - 17.10.2014
Prezenčné listiny zo školenia zamerané na Rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu (10. a 17.12.2014)
Článok uverejnený v Lipianskych aktualitách - Deň prírodovedcov
Článok uverejnený v Lipianskych aktualitách - Svet práce
Vzorka (1ks) - plagát, nálepka a vzor - informačná tabuľa
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


