
Příloha č. 1 k dodatku Smlouvy – Příloha č. 2 ke Smlouvě – Monitorovací indikátory

kód MI

počet 

vykázaných 

aktivit

název popis doložení výstupu

KA 1 ŘÍZENÍ PROJEKTU

5 49 01 0

5 08 10 0

KA 2 ROZVOJ GRAMOTNOSTI 15

matematická gramotnost 5 49 01 0

5 49 01 1 workshopy

2x workshopy pro PP v rámci čtenářské gramotnosti s plánovanou 

frekvencí 2x za projekt, vždy 20 PP na akci (doba 4 hodiny).

2x workshopy pro žáky - plánovaná frekvence: 1. rok projektu (pro 280 

žáků celkem a 14 PP – 14x ročně), 2. a 3. rok projektu pouze pro 1. 

ročníky – (pro 60 žáků, 4 PP – 4x za projekt - 15 žáků na akci), doba 4 

hodiny.

Mini projekt TrainBra.in - mediální výchova - jak vytvořit školní časopis, 

manipulace v médiích, dezinformace, nové novinářské žánry v on-line 

médiích. Plánovaná frekvence 2x za projekt, 20 PP na akci.

Workshopy na tvůrčí psaní - techniky, humor, imaginace, příprava na 

maturitní práci. Zúčastní se 20 PP na akci, plánovaná frekvence: 2x za 

projekt.

zpráva o realizaci

prezenční listiny

záznam v třídní knize (platí jen pro workshopy 

na tvůrčí psaní)

5 49 01 1 projektové dny

Projektové dny zaměřené na tvůrčí psaní.

Plánovaná frekvence: 4x v roce po celou dobu realizace projektu, délka 

jednoho projektového dne 8 hodin, celkem 20 žáků/akce.

zpráva o realizaci

prezenční listiny

5 49 01 1 vybavení učebny 1x vybavení učebny mediálního vzdělávání. přehled nakoupeného vybavení

5 49 01 1 kurz technické AJ pro strojírenství 
Určeno pro: 2 PP a 14 žáků.

Plánovaná frekvence: 2 x měsíčně po dobu 10 měsíců.

zpráva o realizaci

prezenční listiny

5 49 01 2 vybavení jazykové učebny
Vybavení 2 jazykových učeben - technologické vybavení, vybavení 

nábytkem a motivujícími prvky – nástěnné cizojazyčné mapy apod. 
přehled pořízeného vybavení

5 49 01 1 komunitní centrum Maker Space 

Propojení ZŠ, SŠ, odborníků z praxe a veřejnosti jako součást přípravy 

žáků na Průmysl 4.0.

Plánovaná frekvence 1x měsíčně po dobu 10 měsíců pro 10 žáků, 2PP na 

akci.

zpráva o realizaci, včetně přehledu využívání

5 49 01 1 vybavená specializovaná PC učebna 1x vybavená učebna technikou rozvíjející digitální gramotnost. přehled pořízeného vybavení

finanční gramotnost 5 49 01 0

KA 3 VZDĚLÁVÁNÍ PRO TRH PRÁCE 0

5 49 01 0

KA 4 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 5

KA 5 ŠABLONY

5 40 00 4

6 00 00 4

5 25 10 4

5 21 07 22

5 08 10 1

napříč aktivitami 5 40 00 45

6 00 00 12

5 49 01 20

5 08 10 1

5 26 02 0

5 40 00 49

6 00 00 16

5 25 10 4

5 21 07 22

Jedná se celkem o 5 workshopů:

Workshopy pro žáky:

Workshop pro žáky (SŠ, ZŠ) - 3D tisk - pro 15 žáků, 1PP na akci - 2x 

ročně.

Workshop pro žáky (SŠ, ZŠ) - program COREL DRAW - pro 15 žáků, 1PP 

na akci - 2x ročně.

Worskhopy pro seniory:

Workshop CAD/CAM pro členy spolku Kolínští strojaři, z.s. a seniory - 

pro 10 účastníků, 2PP na akci – 2x ročně.

Workshopy 3D tisk pro členy spolku Kolínští strojaři, z. s. a seniory - pro 

10 účastníků, 3PP na akci - 2x ročně.

Workshopy práce na PC (cloudy, Google) pro členy spolku Kolínští 

strojaři, z.s.a seniory - pro 10 účastníků, 2PP na akci – 2x ročně.

zpráva o realizaci

prezenční listiny/zápis v třídní knize

aktivity pro rozvoj nadaných5 49 01 5

Jedná se o 5 aktivit pro rozvoj nadaných:

Kroužek robotiky pro ZŠ:

Plánovaná frekvence: 2x měsíčně po dobu 10 měsíců.

Určeno pro: 2 PP + 10 žáků (počet odpovídá jedné akci).

Kroužek robotiky pro SŠ:

Plánovaná frekvence: 2x měsíčně po dobu 10 měsíců.

Určeno pro: 2 PP + 10 žáků (počet odpovídá jedné akci).

Kroužek práce s grafickými programy a multimédii ZŠ, SŠ:

Plánovaná frekvence: 2x měsíčně po dobu 10 měsíců.

Určeno pro: 2 PP + 10 žáků (počet odpovídá jedné akci).

Víceboj pro žáky ZŠ:

Plánovaná frekvence: 2x ročně.

Určeno pro: 2 PP + 10 žáků (počet odpovídá jedné akci).

Vědecká konference pro žáky ZŠ:

Plánovaná frekvence: 1x ročně po dobu 3 let.

Určeno pro: 3 PP + 10 žáků (počet odpovídá jedné konferenci).

zpráva o realizaci

prezenční listina

klíčová aktivita

min. polovina ze ZŠ

celkem za partnera

P_09_Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín

čtenářská gramotnost

jazyková gramotnost

digitální gramotnost

kroužky25 49 01

Jedná se o 2 kroužky:

Kroužek CNC stroje a jejich obsluha pro žáky (SŠ, ZŠ).

Plánovaná frekvence: 2x měsíčně po dobu 10 měsíců pro 10 žáků, 2PP.

Kroužek 3D technologie pro žáky.

Plánovaná frekvence: 2x měsíčně po dobu 10 měsíců pro 10 žáků, 2PP.

zpráva o realizaci

prezenční listiny/zápis v třídní knize

workshopy55 49 01


