
 

FINANČNÍ KONTROLA PROJEKTU  

ERASMUS+ KA101 

VÝZVA 2020 

Číslo smlouvy: 2020-1-CZ01-KA101-077434 

Název instituce: 
Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková 

organizace 

Projektové období dle smlouvy: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022 

Projektové období v závěrečné 

zprávě (liší-li se od období výše) 
-- 

Celkový počet partnerů dle 

smlouvy: 
1 

Celkový počet partnerů dle 

závěrečné zprávy: 
2 

Seznam partnerů ve zprávě je 

shodný se smlouvou: 
NE 

Komentář:  

 

Celkový počet 

účastníků dle smlouvy: 

Celková délka trvání 

v souladu se smlouvou: 

Počet uznatelných mobilit ze závěrečné 

zprávy: 

5            ANO 6            

Komentář: 

Byla ukončena některá mobilita předčasně?  NE 

ROZPOČET  

Rozpočtové kategorie poskytované na základě jednotkových příspěvků: 

Cestovní náklady 

(EUR): 

 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

900,00 900,00 900,00 

Pobytové náklady  

(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

3 570,00 3 570,00 3 570,00 

Náklady na organizaci mobilit 

(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

1 750,00 1 750,00 1 750,00 

Kurzovné 

(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

Rozpočtové kategorie poskytované na základě skutečně vynaložených nákladů: 

Náklady na účastníky se 

specifickými potřebami  

(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 



 

Mimořádné náklady  

(EUR): 

Smlouva: Požadováno v ZZ*: Uznáno: 

0 0 0 

*ZZ – závěrečná zpráva 

 

SHRNUTÍ FINANČNÍ KONTROLY: 

 

Přidělený grant dle smlouvy: 

 
6 220,00 EUR 

Záloha 80%: 

 
4 976,00 EUR 

Požadovaný grant v EUR: 

 
6 220,00 EUR 

Celkové uznatelné náklady v EUR – 

konečná výše grantu: 

 

6 220,00 EUR 

Doplatek: 

 
1 244,00 EUR 

Vratka: 

 
-- EUR 

Komentář:  

 

 

 

Žadatel byl vyzván ke kontrole kopií dokladů     ANO        NE

    

 

V rámci této kontroly byly předloženy kopie následujících dokladů:  
 

 

 

 

OBSAHOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTU – EXTERNÍ HODNOTITEL  

 

Počet bodů 97 

Kvalitně a detailně zpracovanou závěrečnou zprávu odevzdala základní škola v Brně. Dobře 

definovaných cílů se podařilo dosáhnout. Jako forma výjezdu bylo zvoleno stínování. Rovněž  

je chvályhodné, že byla bez nároku na navýšení rozpočtu realizována 1 mobilita navíc. Jak je  

ze zprávy zřejmé, do plánování jednotlivých mobilit zasáhl Covid 19, muselo tedy dojít  

k prodloužení realizace projektu, což je zcela pochopitelné. V souvislosti s následky pandemie 

Covidu byla využita kombinovaná mobilita, což je také chvalitebné. Uskutečněný projekt byl  

v souladu s prioritami Klíčové akce 1 programu Erasmus+ ve školním vzdělávání.  

Je zřejmé, že výběrové řízení bylo transparentně vyhlášeno (info schůzka na pedagogické poradě). 

Rovněž je uspokojivým způsobem uvedeno, kdo rozhodoval o výběru účastníků a podle jakých 



 

kritérií. Jednotliví vyjíždějící jsou velmi dobře představeni (věk, pohlaví, profesní profil atd.).  

Lze kvitovat, že se počítalo i s náhradníky. Partnerská organizace byla pouze 1 a to slovinská 

škola. Žadatel podrobně popisuje, jak byla tato vzdělávací instituce nalezena, resp. proč byla 

zvolena právě tato škola. Je zřejmé, že obě tyto školy mají mnohé společné. Sekce týkající  

se praktických a logistických náležitostí je zpracována velmi dobře. Rovněž je evidentní, že nebyla 

opomenuta ani jedna z forem přípravy účastníků, bylo pamatováno také na prevenci rizik.  

Zpětná vazba od všech účastníků byla velmi pozitivní. Je zřejmé, že pedagogové si odnesli celou 

řadu poznatků a zkušeností a že výjezd byl všestranně obohacující. Informace týkající  

se navazujících aktivit jsou zcela vyčerpávající. Dopad je přehledně rozdělen na jednotlivé cílové 

skupiny a detailně rozepsán. Plán diseminace byl pestrý, realistický a moderní. Byly osloveny 

adekvátní cílové skupiny včetně široké veřejnosti. 

 

 

 

Podpis:  

  
__________________________________ 

Ing. Jana Dvořáková 

Odborná referentka oddělení kontroly a finančního řízení projektů  

Praha, 3. 11. 2022  

 


