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Přehled dokladů ZoR projektů výzev č. 02_16_035 a 02_16_042
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
2. sken reportu o činnosti školního asistenta/sociálního pedagoga ve škole
3. sken doložení splnění kvalifikačních požadavků školního asistenta/sociálního pedagoga (doklad
o dosaženém vzdělání, nebo doklad o absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenta pedagoga)
4. čestné prohlášení statutárního orgánu o přítomnosti alespoň tří žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
2. sken reportu o činnosti speciálního pedagoga/školního psychologa ve škole
3. sken doložení splnění kvalifikačních požadavků speciálního pedagoga/školního psychologa (doklad o
dosaženém vzdělání)
4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření
prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebam
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
2. sken reportu o činnosti koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele ve škole
3. sken prezenční listiny účastníků kulatého stolu/workshopu s uvedením vybrané podpůrné akce
podepsaný statutárním orgánem školy
1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP)
2. sken reportu o činnosti školního kariérového poradce ve škole
3. sken doložení splnění kvalifikačních požadavků školního kariérového poradce (sken pracovní smlouvy
prokazující, že se jedná o pedagogického pracovníka školy)
1. sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP (všech účastníků)
2. sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy)

1. sken zápisu o provedených návštěvách podepsaný statutárním orgánem s následujícím obsahem:
• identifikace hostitelské školy
• jména obou pedagogů
• data a časy konání návštěv
• scénáře návštěv
• společná reflexe a doporučení pro další práci
• zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy z vysílající školy včetně uvedení data interního
sdílení
• prohlášení, že pedagogové jsou zaměstnání v zapojených školách
• jména a podpisy zapojených pedagogů a statutárních orgánů obou škol
2. sken dohody o spolupráci mezi školami podepsané statutárními orgány obou škol
1. sken záznamu o provedené stáži s následujícím obsahem:
• identifikace zaměstnavatele
• jméno pedagoga a jméno garanta stáže
• data a časy konání návštěv
• společná reflexe a doporučení pro další práci včetně uvedení oblasti, které se pedagog na stáži věnoval
(viz seznam oblastí níže) a popisu uplatnění získaných znalostí/ dovedností v praxi
• zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy z vysílající střední školy včetně uvedení data
interního sdílení
• prohlášení, že pedagog je zaměstnán u příjemce
• jména a podpisy zapojeného pedagoga a garanta stáže a statutárního orgánu školy a zaměstnavatele
2. sken dohody o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem podepsané statutárními orgány školy a
zaměstnavatele
3. sken potvrzení o zaměstnání pedagoga ve škole (může být nahrazeno originálem pracovní smlouvy)
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1. sken záznamu z realizace tandemové výuky obsahující:
• identifikace školy
• jména spolupracujících pedagogů
• stručný popis průběhu přípravy, jednotlivých vyučovacích hodin a reflexe využitých metod a vlivu na
vzdělávací procesy a výsledky žáků/studentů
• prohlášení, že pedagogové (případně student VŠ) jsou zaměstnáni ve škole příjemce; při zapojení
pracovníka z jiné školy sken potvrzení o zaměstnání); v případě zapojení studenta VŠ sken potvrzení o studiu
nebo indexu ze 4. nebo 5. ročníku
• jména a podpisy spolupracujících pedagogů (případně studenta VŠ) a statutárního orgánu školy
2. sken třídní knihy s vyznačením 12 hodin, ve kterých probíhala tandemová výuka
1. sken záznamu z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe obsahující:
• identifikace školy
• jména spolupracujícího pedagoga a odborníka z praxe
• stručný popis průběhu přípravy, jednotlivých vyučovacích hodin a reflexe využitých metod a vlivu na
vzdělávací procesy a výsledky žáků/studentů
• jména a podpisy spolupracujícího pedagoga, odborníka z praxe a statutárního orgánu školy
2. sken třídní knihy s vyznačením 12 hodin, ve kterých probíhala společná výuka podepsaný pedagogem
a odborníkem z praxe
1. sken záznamu o realizace aktivity CLIL ve výuce s následujícím obsahem:
• identifikace školy
• jména tří spolupracujících pedagogů
• data, časy a témata realizace 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut
• reflexe pedagogů-nejazykářů z každé realizované CLIL minilekce včetně uvedení data a času konání reflexe
• prohlášení, že pedagogové (případně student VŠ) jsou zaměstnáni ve škole příjemce; při zapojení
pedagogického pracovníka z jiné školy sken potvrzení o zaměstnání; v případě zapojení studenta VŠ sken
potvrzení o studiu nebo indexu ze 4. nebo 5. ročníku
• jména a podpisy zapojených pedagogů a statutárních orgánů
2. sken třídní knihy s vyznačením 10 minilekcí v každé třídní knize, celkem tedy 20 záznamů o realizaci CLIL
minilekcí
Sken zápisu o vzájemné spolupráci s následujícím obsahem:
• identifikace školy (v případě zapojení pedagogického pracovníka z jiné školy je potřeba uvést počet žáků
školy příjemce)
• jména tří spolupracujících pedagogů
• rámcový plán spolupráce (včetně uvedení předmětů, které pedagogové vyučují)
• data a časy konání setkání společného plánování a společné reflexe z vlastní výuky a doporučení pro další
práci zapojených pedagogů
• data a časy konání hospitací
• reflexe pedagogů z každé realizované hospitace včetně uvedení data a času konání reflexe a doporučení
pro další práci
• prohlášení, že pedagogové (případně student VŠ) jsou zaměstnaní ve škole příjemce; při zapojení
pedagogického pracovníka z jiné školy potvrzení o zaměstnání); v případě zapojení studenta VŠ sken
potvrzení o studiu nebo indexu ze 4. nebo 5. ročníku
• jména a podpisy zapojených pedagogů a statutárního orgánu
1. sken záznamu o realizaci aktivity ve výuce s následujícím obsahem:
• identifikace školy
• jména tří spolupracujících pedagogů
• data, časy a témata realizace 5 výukových lekcí v délce trvání minimálně 60 minut
• reflexe pedagogů-začátečníků z každé realizované minilekce včetně uvedení data a času konání reflexe
• prohlášení, že pedagogové (případně student VŠ) jsou zaměstnaní ve škole příjemce; při zapojení
pedagogického pracovníka z jiné školy potvrzení o zaměstnání; v případě zapojení studenta VŠ sken
potvrzení o studiu nebo indexu ze 4. nebo 5. ročníku
• jména a podpisy zapojených pedagogů a statutárního orgánu
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2. sken třídní knihy s vyznačením jedné minilekce v každé třídní knize, celkem tedy dvou záznamů o realizaci
minilekcí
1. sken záznamu z realizace výuky se zapojením ICT technika obsahující:
• identifikace školy
• jména spolupracujícího pedagoga a ICT technika
• stručný popis průběhu přípravy, jednotlivých vyučovacích hodin a reflexe využitých metod a vlivu na
vzdělávací procesy a výsledky žáků/studentů
• jména a podpisy spolupracujícího pedagoga, ICT technika a statutárního orgánu školy
2. skeny třídních knih s vyznačením 100 hodin, ve kterých probíhala výuka se zapojením ICT technika
podepsané pedagogem a ICT technikem
1. čestné prohlášení statutárního zástupce o doučování alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem
2. sken třídní knihy doučování s tímto minimálním obsahem:
• celkový počet přihlášených žáků k datu konání každého doučování
• počet přítomných žáků z každého doučování
• stručný popis náplně/průběhu doučování
• jméno vedoucího doučování
• datum a čas konání každého doučování
1. čestné prohlášení statutárního zástupce o zapojení alespoň dvou žáků SŠ ohrožených školním
neúspěchem
2. sken třídní knihy firmy/minipodniku/společnosti s tímto minimálním obsahem:
• celkový počet přihlášených žáků SŠ k datu konání každého setkání
• počet přítomných žáků z každého setkání
• stručný popis náplně/průběhu setkání
• jméno osoby určené vedením aktivity
• datum a čas konání každého setkání
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