
Průběžná zpráva o realizaci projektů Erasmus+ 

 

Projekt Učitelství pro 21. století, registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060787 

Doba trvání projektu:  11/2019–10/2022 (původní doba 24 měsíců prodloužena o 12 měsíců) 

Rozpočet:   30 525 EUR 

 

V rámci projektu bylo naplánováno 16 individuálních mobilit, kterých se zúčastnilo 10 vyučujících 

Gymnázia pod Svatou Horou: 

• 8 kurzů/školení: Švédsko (Mgr. Malátková), 4x Irsko (Mgr. Blehová, Mgr. Nosková, Mgr. 

Pahorecký, Mgr. Přibylová), Island (Mgr. Vocílková), Řecko (Mgr. Lusaku), Lotyšsko (dr. 

Konečný) 

• 4 stínování: Chorvatsko (Mgr. Blehová), Německo (Mgr. Přibylová), Holandsko (Mgr. Nosková), 

Maďarsko (Mgr. Křesinová) 

• 4 výukové pobyty: Chorvatsko (Mgr. Malátková), Německo (Mgr. Kalíková), Holandsko (Mgr. 

Pahorecký), Maďarsko (dr. Konečný) 

Vzhledem k restrikcím vyvolaným pandemií onemocnění Covid-19 započala realizace mobilit v létě 

2021, během roku 2020 a v prvním pololetí roku 2021 docházelo pouze k posouvání a změnám již 

objednaných a rezervovaných kurzů. Díky výrazné podpoře vedení školy a flexibilitě zapojených 

vyučujících se podařilo ke dni 17. 5. 2022 realizovat celkem 4 mobility z oblasti kurzy/školení (Švédsko, 

2x Irsko, Island) a 3 mobility z oblasti stínování (Chorvatsko, Německo, Maďarsko) a 3 mobility z oblasti 

vzdělávací pobyt (Chorvatsko, Německo, Maďarsko). 

Zbývající mobility proběhnou nejpozději do 31. července 2022 dle níže uvedeného harmonogramu. 

Všechny mobility jsou již potvrzeny a připraveny k realizaci. 

Termín Aktivita Země 

30.05. – 03.06.2022 Stínování Holandsko 

30.05. – 03.06.2022 Výukový pobyt Holandsko 

01.07. – 07.07.2022 Kurz/školení  Řecko 

04.07. – 08.07.2022 Kurz/školení Lotyšsko 

04.07. – 15.07.2022 Kurz/školení Irsko 

11.07. – 22.07.2022 Kurz/školení Irsko 

 

Se všemi účastníky mobilit jsou uzavírány účastnické smlouvy, v nichž jsou stanoveny principy 

vyplácení finanční podpory. Účastníkům je podpora vyplácena kombinací věcného plnění (zejména 

kurzovné, částečně doprava a pobytové náklady) a paušálních jednotkových nákladů (doprava, 

pobytové náklady). 

Z prostředků z rozpočtové kategorie Náklady na organizaci mobilit jsou finanční prostředky buď 

přesouvány v souladu s rozpočtovými pravidly do jiných rozpočtových kategorií (zejména doprava a 

kurzovné) nebo hrazeny náklady spojené s realizací projektu: výplata odměny pro ekonomku projektu 

a školního koordinátora projektu, nákup tabletů pro účastníky mobilit. 



Dne 19. 5. 2021 proběhla online formou kontrola na místě, kterou realizoval Dům zahraniční 

spolupráce zastoupený Mgr. Katarínou Císařovou. Kontrolou nebyly nalezeny žádné nedostatky 

v realizaci projektu. 

Informace o projektu a jednotlivých mobilitách jsou prezentovány na nástěnce ve škole, jsou také 

průběžně zveřejňovány na webových stránkách, ve Zpravodaji školy a na školním Facebooku. 

Informace o projektu byly také publikovány v almanachu, který škola v dubnu 2022 vydala. 

Plánovaným výstupem projektu je realizace workshopu, který proběhne ve čtvrtek 13. 10. 2022 v rámci 

Erasmus Days. V průběhu dopoledne budou připraveny aktivity pro žáky školy (seznámení s projekty 

Erasmus+ realizovanými ve škole od roku 2019), odpoledne proběhne workshop pro učitele středních 

škol z příbramského regionu, na kterém budou prezentovány ukázky aktivit, metod a přístupů, k jejichž 

aplikaci byli vyučující Gymnázia pod Svatou Horou inspirováni právě díky realizovaným mobilitám. 

Workshop bude financován z rozpočtové kategorie Náklady na organizaci mobilit. 

Vzhledem k tomu, že všechny plánované mobility jsou již potvrzeny a zadány do databáze Mobility 

Tool+, lze předpokládat čerpání rozpočtu ve výši 100 % přiznaných finančních prostředků. Na 

financování 20 % požádala škola o půjčku svého zřizovatele (Středočeský kraj). Po schválení závěrečné 

zprávy a doplacení těchto prostředků bude dojde ke splacení půjčky. 

 

Projekt Projektové vyučování na Gymnáziu pod Svatou Horou, registrační číslo: 2021-1-

CZ01-KA121-SCH-000007996 

Doba trvání projektu:  09/2021–08/2022 

Rozpočet:  3 770 EUR 

 

Projekt probíhá na základě získané akreditace instituce (2020-1-CZ01-KA120-SCH-094299) na období 

2021–2027. Projekt byl zpracován v souladu s platným Plánem Erasmus. V rámci projektu jsou 

plánovány dvě mobility z oblasti kurzy/školení, kterých se zúčastní dva vyučující: Itálie (Mgr. Káčerek) 

a Francie (Mgr. Valíček). 

Informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách a na Facebooku školy, 

výstupy z projektu budou prezentovány účastníky mobilit v rámci plánovaného projektu 

o mezinárodních aktivitách školy, který se uskuteční ve škole v rámci Erasmus Days dne 13. října 2022. 

Informace o projektu byly také publikovány v almanachu, který škola v dubnu 2022 vydala. 

Ke dni zpracování průběžné zprávy byly obě mobility potvrzeny a připraveny k realizaci dle 

následujícího harmonogramu: 

Termín Aktivita Země 

23.05. – 28.05.2022 Kurzy/školení Itálie 

20.06. – 25.06.2022 Kurzy/školení Francie 

 

Se všemi účastníky mobilit jsou uzavírány účastnické smlouvy, v nichž jsou stanoveny principy 

vyplácení finanční podpory. Účastníkům je podpora vyplácena kombinací věcného plnění (zejména 

kurzovné, částečně doprava a pobytové náklady) a paušálních jednotkových nákladů (doprava, 

pobytové náklady). 



Vzhledem k tomu, že všechny plánované mobility jsou již potvrzeny a zadány do databáze Beneficiary 

Modul, lze předpokládat čerpání rozpočtu ve výši 100 % přiznaných finančních prostředků. Doplatek 

ve výši 20 %, který škola obdrží až po schválení závěrečné zprávy, bude s ohledem na rozpočet projektu 

financován ze zdrojů školy. 

 

Mezinárodní spolupráce – přijetí zahraničních vyučujících v rámci cizích projektů 

V termínu 9. – 13. května 2022 byly na Gymnáziu pod Svatou Horou realizovány dvě mobility v oblasti 

stínování, které probíhaly v rámci vlastního projektu Erasmus+ školy IES J. M. Barandiaran BHI, 

Santsoena 6, Leioa 48940, Bizkaia, Spain. Jedná se o školu, se kterou Gymnázium pod Svatou Horou 

navázalo kontakt v rámci realizace předcházejícího projektu Erasmus+ v období 2017–2019. Stínovány 

se zúčastnily Idoia Rotaetxe Pareja a Lexuri Aio Ansoleaga, organizací jejich pobytu a přípravou 

programu byla pověřena Mgr. Hana Malátková. 

 

Zpracoval: Jakub Konečný, školní koordinátor projektu 

Příbram, 17. května 2022 


