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Popis realizace projektu – příloha Závěrečné monitorovací zprávy (07/2008)
Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník
Reg. číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0395

A.Obecná část

1. Stručný popis průběhu realizace projektu
a) cíle projektu a údaje o dosažení cílů projektu
b) souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit
c) informace o hodnocení činností projektu od příslušníků cílových skupin
2. Popis problémových oblastí
3. Vysvětlující komentář u odchylek od schváleného projektu
4. Uvedení úspěšných milníků projektu
5. Naplňování horizontálních témat
6. Informace o udržitelnosti projektu
7. Vyhodnocení plnění cílů podle navržených indikátorů (vč. porovnání plánu a
skutečnosti), komentář k výstupům
8. Závěrečné shrnutí publicity realizované v rámci projektu
9. Přehled kontrol na místě
10. Přehled veškerého pořízeného vybavení po skončení projektu

B.Finanční část

1.
2.
3.
4.
5.

Vyúčtování všech uznatelných výdajů projektu
Kompletní přehled příjmů, výdajů a přijatých plateb
Kopie příslušných účetních výkazů
Kopie výpisů z účtů projektu
Auditorská zpráva

A.Obecná část

Složení realizačního týmu projektu
Vedoucí týmu projektu: Ing. Valerie Čermáková
Finanční manažer: S oňa S molčáková, Zdena Novosadová (od ledna 2008)
Projektový manažer I.: Ing. F. S mýkal
Projektový manažer II.: Ing. M. Vlasák
Metodik výpočetní techniky : Ing. P. Fér
Lektoři: Ing. I. Roušal, Ing. J. Opravil, Ing. J. Kolařík, PhD., Ing. H. S oučková, CS c.

1. Stručný popis průběhu realizace projektu
a) cíle projektu a údaje o dosažených cílech projektu
Základním cílem projektu bylo, zlepšením výuky v arboristice v urbanizované a volné
krajině, zajistit absolventům konkurenceschopnost na trhu práce. Okrasné zahradnictví je
perspektivním oborem v diverzifikaci činností zemědělců. Tak, jak se v okrasném
zahradnictví každoročně zvyšuje spotřeba rostlin a květin, zvyšují se i nároky na pracovní
síly, na vyšší vzdělanost absolventů a zvyšuje se potřeba celoživotního vzdělávání
v zahradnictví.

Projekt „Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠ Za a S ZaŠ Mělník“ sleduje
čtyři následující aktivity:
I.
II.
III.
IV.

Inovace a tvorba studijních materiálů
Založení nových demonstračních ploch exteriérových rostlin
Multimediální formy výuky
Vytvoření studijního a informačního centra

Partnery v naplňování cílů projektu se stali:

• Svazek obcí povodí Liběchovky Tupadly (garant A.
Beníšková, Ing. Součková)
• Svaz zakládání a údržby zeleně Brno (Ing. J. Šimečková,
Ing. J. Opravil)
• Schola Arboricultura s.r.o. Brno (Ing. J. Kolařík, PhD.)
• Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Praha
(Doc. Ing. M. Pejchal, CSc.)

Partneři byli průběžně ústně i elektronicky informováni o stavu plnění projektu, především
prostřednictvím vlastních projektových manažerů ing. Smýkala a ing. Vlasáka.
Dále jim byly zaslány dvě průběžné podrobné zprávy o plnění jednotlivých klíčových aktivit,
které vyhotovila hlavní koordinátorka projektu, ing. Čermáková.

Předmět smluvní spolupráce mezi VOŠZa a SZaŠ M ělník a smluvními partnery:

Partneři:

1. Svazek obcí povodí Liběchovky (identifikace: SOPL ,Tupadly 4 ,277 21
Mělník, IČ 70541353))
Předmět smluvní spolupráce :
uspořádání vzdělávacích inovačních aktivit v arboristice formou organizování
kurzů a seminářů pro žadatele, včetně vydávání sborníků pro Studijní a
informační centrum
2. Svaz zakládání a údržby zeleně (identifikace: SZÚZ, Údolní 5, 602 00 Brnoměsto, IČ 26529831))
Předmět smluvní spolupráce :
poskytování informací a evropských zkušeností v péči o stromy a údržbu zeleně,
inovace studijních materiálů, poskytnutí literatury do Studijního a informačního
centra
3. Schola Arboricultura s.r.o. (identifikace: Schola Arb, Na Štěpnici 945, 665
01
Rosice, Brno-venkov, IČ 25584316))
Předmět smluvní spolupráce :
inovace studijních materiálů v arboristice, zpracování studijních materiálů
v arboristice a vydání souborného díla Arboristika
4. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s. (identifikace: SZKT,
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5, IČ 44684932))

Předmět smluvní spolupráce :
inovace studijních materiálů, zpracování vybraných témat špičkovými
lektory,spolupráce při volbě perspektivních sortimentů na demonstrační ploše,
spolupráce při vytváření multimediální výuky, především v oblasti odborné
dokumentace

b) souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových
aktivit
I.

klíčová aktivita – Inovace a tvorba studijních materiálů
( garant: Ing. F. S mýkal)

Zkvalitnění vzdělávání arboristiky vyžaduje nejprve tvorbu nových studijních
materiálů. Základem pro studium je vydání souhrnné publikace „Arboristika“,
která má celkem 5 dílů. Komplet vyšel v počtu 400 ks.
Arboristika I. Obecná dendrologie (Doc.Ing.M iloš Pejchal, CSc.)
Arboristika II. Výsadby dřevin. Transfer dřevin (Ing. František Smýkal a kol.)
Arboristika III. Řez stromů. Konzervační ošetření. Vázání korun. Stromolezení.
Kácení (Ing. M arek Žďárský a kol.)
Arboristika IV. Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavební
činnosti. Stromy versus stavby. M inimalizace poškození krytů zpevněných ploch
kořeny stromů. Letokruhová analýza ( Ing. František Smýkal a kol.)
Arboristika V. Hodnocení stromů (Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. a kol.)
Součástí této aktivity je i Program arboristika, vydaný na CD-ROM .

II.

klíčová aktivita – Založení nových demonstračních ploch
exteriérových dřevin
(garant: Ing. M. Vlasák)

Pro zkvalitnění výuky v arboristice jsou zapotřebí i demonstrační plochy s živými
rostlinami v průběhu jejich vegetační doby.
Sbírka rostlin v podobě dendrologické zahrady byla založena na ploše ( parcelní
číslo 5404/1 v k.ú. M ělník) v areálu Školního statku Neuberk při VOŠZa a SZaŠ
M ělník.. Plocha má výměru 1,0487 ha.
Autorkou projektových prací byla Ing. Romana M ichalková, PhD.
Trávníkové plochy byly řešeny tak, aby představovaly jednotlivé kategorie
trávníků, to znamená různé typy směsí s různou následnou péčí.
Kompoziční uspořádání pak respektuje dané místo a slouží jako demonstrace
možného použití rostlin, jejich kombinace a uplatnění. Realizace ploch byla
součástí výuky, kde byly použity a demonstrovány různé technologické postupy
pro zakládání objektů zeleně.

U demonstrační plochy je umístěna informační tabule s plánkem plochy a označením
jednotlivých skupin dřevin.
Dřeviny jsou označeny jmenovkami.

Základní seznam vybraných rodů rostlin na demonstrační ploše:

Amelanchier, Berberis, Cornus, Fothergilla, Hydrangea, Lavandula, Ligustrum,
Parrotiopsis, Prunus, Rosa, Spiraea, Symphoricarpus, Viburnum, Acer, Betula,
Carpinus, Fraxinus, Gingko, Koelreuteria, Quercus, Sorbus, Staphyllea, Tilia,
Abies, Cedrus, Picea, Pinus, Taxus, Caryopteris, Jasminum, Kerrie, Ligustrum,
Philadelphus, Physocarpus, Potentilla, Pyracantha, Ribes, Syringa, Weigela,
Amelanchier, Arthemisia, Berberis, Buddleia, Buxus, Corylus, Cotinus,
Cotoneaster, Crataegus, Cytisus, Deutzia, Euonymus, Genista, Ilex, Juniperus,
Lonicera, Parrotia, Prunus, Pseudolarix, Ptelea, Rhamnus, Ribes, , Fagus, Catalpa,
Fraxinus, Laburnum, Larix, Ligustrum, Liriodendron, Paulownia, Populus,
Pseudotsuga, Robinia, Sambucus, Ulmus.

Ukázka postupu prací při tvorbě demonstračních ploch

Část založené demonstrační plochy

Následuje ukázka části projektové dokumentace
demonstrační plochy v areálu Školního statku ( Neuberk):

III.

klíčová aktivita - Multimediální formy výuky
(garant: Ing. P. Fér)

Vybavením učeben audiovizuální technikou umožníme lépe si zapamatovat
znaky dřevin v různém vegetačním období, ukázat rozdíly ve stanovištních
nárocích, předvést vzorové výsadby, upozornit na vývojové cykly chorob a
škůdců.
Formy multimediální výuky vhodně doplní studijní materiály zpracované
klasickou knižní podobou v první aktivitě ( publikace Arboristika I.-V.).
M ultimediální formy výuky dále navazují na dřeviny a rostlinný materiál
vysazený na demonstrační ploše ( druhá klíčová aktivita), kde bude sledován
vegetační vývoj rostlin v delším časovém období.
Tento vývoj bude u jednotlivých rostlinných druhů zaznamenáván do podoby tzv.
multimediálních karet .

V této klíčové aktivitě byly pořízeny:
4 sady notebooků Lenovo včetně SW
4 ks projektorů Hitachi CPX 1
4 ks laserová ukazovátka.

Uvedená technika umožňuje multimediální výuku ve třídách, které nejsou
vybaveny PC a projektory.
Projektory Hitachi CPX 1 jsou využívány i samostatně k promítání obrázků
formátu .jpg z USB M emory Flash.
Notebooky slouží i k domácí přípravě pedagogů.

IV.

klíčová aktivita – Vytvoření studijního a informačního centra
(garant: Ing. I. Roušal, Ing. P. Fér)

Studijní a informační centrum (SIC) je určeno všem cílovým skupinám a je
základnou předávání nových informací.
SIC je vybaveno výpočetní technikou ve specifikaci 20 ks PC sestava Saturn
Blue , vč. SW ( OS Windows, M S Office)+ 20 ks LCD monitor, 1 ks černobílá
tiskárna Kyocera FS-3900DN.
Plazmová televize LG 42PC55 slouží k výuce v učebně v pavilonu terciárního
vzdělávání.
SIC je dále vybaveno odbornou arboristickou literaturou, která je k dispozici
všem cílovým skupinám projektu.. Jedná se o domácí i zahraniční cizojazyčné
publikace.
K dispozici jsou i odborné časopisy (např. Garten Praxis).
SIC tak naplňuje záměr špičkového centra pro studium i celoživotní vzdělávání
všech cílových skupin v oblasti arboristiky.

S projektem související aktivita:
Pod hlavičkou projektu OP RLZ proběhla dne 21.5. 2008 přednáška zahraničního odborníka
prof. Weigla, Langenlois, Rakousko, na téma: Historie a osobnosti českého zahradnictví
v Rakousku- Uhersku se zaměřením na arboristiku.

Projekt: Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0395

Akce: přednáška „Historie a osobnosti českého zahradnictví
v Rakousku- Uhersku se zaměřením na arboristku.“

Přednášející: Prof. Fritz Weigl, Langenlois, Austria

Den konání : 21.5.2008
Místo konání: aula VOŠZa a SZaŠ Mělník

Určeno pro žáky a studenty školy, pedagogy, a širokou veřejnost se zájmem o obor arboristika

Projekt OP RLZ

c) informace o hodnocení činností projektu od příslušníků
cílových skupin
Cílové skupiny projektu jsou zastoupeny:

•
•
•
•

Žáky a studenty VOŠZa a SZaŠ M ělník
Absolventy škol, kteří se zaměřili na arboristickou praxi
Zájemci o další vzdělávání ( absolventi z praxe Komplexní péče o dřeviny,
úředníci odborů životního prostředí, podnikatelé v zahradnictví a příbuzných
oborech)
Pedagogy

Hodnocení

2. Popis problémových oblastí:
V 1. klíčové aktivitě byl autorský kolektiv postaven před nesnadný úkol vzájemné
koordinace a komunikace. Členové autorského kolektivu jsou renomovaní odborníci s
velmi širokým odborným záběrem a velkou časovou vytížeností. Jejich působiště (Brno,
Praha, M ělník) jsou od sebe vzdálená. Pro vzájemnou koordinaci postupu prací využívali
moderní informační a komunikační technologie. Přesto docházelo k časovému zpoždění
podílů jejich práce na textech publikace Arboristika, tak jak si dohodli navzájem.
Po dohodě s tiskárnou, vzešlou z výběrového řízení, bylo upuštěno od tisku v jednotlivých
etapách ( měsíce únor, březen, duben 2008) a vytvořená publikace Arboristika v pěti
dílech byla zkompletována a vytištěna najednou, v červnu 2008.

2. Vysvětlující komentář u odchylek od schváleného projektu
Všechny klíčové aktivity, v rámci daném schváleným projektem, byly splněny.

3. Uvedení úspěšných milníků projektu
Vzhledem k možnému okamžitému využití jednotlivých aktivit projektu, které se týkají
především pořízené výpočetní techniky, od okamžiku jejího pořízení maximálně
využívané studenty a dalšími zájemci o vzdělávání v oblasti arboristiky, se jedná
především o odbornou arboristickou domácí i cizojazyčnou literaturu, která je mezi
studenty a odbornou veřejností vysoce hodnocena svojí špičkovou úrovní. Literatura je
k dispozici v knihovně Studijního a informačního centra.
Další aktivita, tj. studijní použití publikace Arboristiky, bude moci být hodnoceno až
s nástupem školního roku 2008/2009, vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen
k 30.6.2008.
Aktivita týkající se založení demonstračních ploch exteriérových dřevin bude
maximálně sloužit s náběhem vegetačního období uvedených vysazených rostlin.

4. Naplňování horizontálních témat
Rovné příležitosti.
Při přípravě projektu byla prostudována literatura týkající se zaručené rovnosti mužů a
žen. V managementu projektu byla dána příležitost dvěma ženám: vedoucí koordinace
projektu ing. Čermákové a finanční manažerce, nejprve S. Smolčákové a posléze Z.
Novosadové a lektorce ing. H. Součkové, CSc.
Udržitelný rozvoj.
Projekt svým zaměřením na vzdělávání v arboristice plně odráží podstatu trvale
udržitelného rozvoje, tj. jak uvádí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zachovat
současným i budoucím generacím nenarušené životní prostředí. Udržitelný rozvoj je
takový, který naplní potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby
generací příštích. Projekt se dotýká všech tří dimenzí trvale udržitelného rozvoje, tj.
enviromentální, sociální a ekonomické.
V enviromentální dimenzi při zkvalitnění vzdělávání v arboristice maximálně přispějeme
péčí o zeleň a dřeviny ke zlepšení udržitelnosti v životním prostředí.
V sociální dimenzi se snažíme zajistit zaměstnatelnost absolventů a zajištění pracovních
příležitostí i v budoucnu ve směru okrasného zahradnictví zaměřeného na arboristiku.

V ekonomické dimenzi trvale udržitelného rozvoje přispějeme nejen k ekonomické
stabilitě ve venkovském prostoru, kdy aktivizujeme podnikatelskou sféru se zaměřením
na zakládání a údržbu zeleně v sídlech a krajině, ale umožníme vyšší zaměstnatelnost
absolventů SŠ a VO Š.

Informační společnost.
Projekt je také zaměřen na rozvoj informační společnosti.Současným studentům i
absolventům je nabídnuta možnost pracovat s moderními informačními technologiemi.
Tento požadavek je promítnut v 1. klíčové aktivitě programem Arboristika na CD-ROM ,
ve 2. klíčové aktivitě budou studentům, absolventům i dalším zájemcům nabídnuty
multimediální karty rostlin, v 3. klíčové aktivitě je její obsah plně založen na práci
s multimediálními technickými prostředky a ve 4. klíčové aktivitě je práce ve Studijním a
informačním centru také založena na informačních technologiích.
Místní iniciativy.
Uvedený projekt mohou ve všech aktivitách využívat představitelé místních aktivit.
Vzorový příklad spolupráce školy s místní iniciativou je prezentován spoluprací se
Svazkem obcí povodí Liběchovky, který byl v projektu naplněn uspořádáním dvou
seminářů se školící tématikou, a to na téma „Ozelenění venkova“ a „Dotace do krajiny“.

5. Informace o udržitelnosti projektu
Všechny čtyři aktivity projektu budou pokračovat ve výuce na VOŠZa a SZaŠ M ělník i po
skončení financování z OP RLZ.
1. aktivita bude pokračovat dalším vydáním publikace Arboristika pro zájemce za úhradu.
2. aktivita bude pokračovat péčí o vytvořenou dendrologickou zahradu, která bude začleněna
do praxí žáků a studentů a bude tak pokračovat zapojení demonstrační plochy do výuky i po
skončení projektu. Zahrada bude objektem exkurzí při seminářích a školeních absolventů
školy i dalších zájemců v problematice zlepšování životního prostředí. Péče o zahradu bude
financována z prostředků Školního statku při VOŠZa a SZaŠ M ělník.
3. aktivita představuje pořízení prostředků pro multimediální výuku v arboristice. Po skončení
projektu příslušný HW a SW bude používán ve výuce, při konání seminářů a pro celoživotní
vzdělávání. Finacování údržby této techniky bude zajištěno z prostředků VOŠZa a SZaŠ
M ělník.
4. aktivita, tj. Studijní a informační centrum, bude k dispozici studentům školy, účastníkům
školení Komplexní péče o dřeviny a dalším zájemcům o nové informace z okruhu projekce,
zakládání zeleně a péče o ni.

Očekávané efekty
Multiplikační efekty: výsledky již splněných klíčových aktivit projektu mají multiplikační
efekty přenositelné z arboristiky do sféry životního prostředí v sídlech a volné krajině.
Efekt vidíme v otevření zahradnického školství na M ělníce zástupcům veřejné a státní správy,
odborům životního prostředí, specializovaným firmám a zájemcům o arboristiku.
Přidaná hodnota: po realizaci projektu očekáváme zvýšení zájmu o studium na VOŠZa a
SZaŠ M ělník a předpokládáme zvýšení kvalifikace prohloubením znalostí v arboristice.
Přispějeme ke konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a zaměstnatelnosti čerstvých
absolventů v zahradnickém oboru a v příbuzných oborech životního prostředí.

Aktivitami S tudijního a informačního centra zajistíme pracovní náplň pro jedno pracovní
místo vysokoškoláka s enviromentálním vzděláním. M ísto bude souviset se všemi aktivitami
SIC, ale bude se i svou pracovní náplní podílet na udržitelnosti všech dalších klíčových aktivit
tohoto projektu.

6. Vyhodnocení plnění cílů podle navržených indikátorů (vč. porovnání
plánu a skutečnosti), komentář k výstupům

Monitorovací ukazatele

Zdroje dat pro sledování monitorovacích ukazatelů:
Prezenční listina semináře „Zeleň na vesnici v roce 2007-2013“ z 31.10.2007
Prezenční listina semináře „ Dotace do krajiny v roce 2007- 2013“ z 30.10.2007
Prezenční listina přednášky prof. Weigla “Historie a osobnosti českého zahradnictví
v Rakousku- Uhersku se zaměřením na arboristiku“ z 21.5.2008
Výpůjční záznamy SIC
Přehled využívání výpočetní techniky

7. Závěrečné shrnutí publicity realizované v rámci projektu

Pracovníkem určeným k řízení informační a propagační aktivity projektu je ing. Ivan
Roušal, zástupce ředitele VO ŠZa a SZaŠ M ělník.
Ing. Roušal je garantem zřízených webových stránek školy www.zas-me.cz s odkazem
na informace o projektu OP RLZ. K této stránce mají přístup studenti, pedagogové i
širší veřejnost.
Web je aktualizován, podle vývoje aktivit projektu.

Z hlediska své statutární pozice podává ing. Roušal informace o zapojení školy do
projektu, a to zejména skupinám: žáci a studenti, pedagogičtí pracovníci, odborná
veřejnost, studenti jednoletého dálkového studia KPD, účastníci vazačských kurzů a
účastníci seminářů ochrany rostlin.
Ing. Roušal podává informace o projektu také na výstavách a soutěžích odborného
charakteru, kterých se VOŠZa a SZaŠ účastní (Botanická zahrada Troja, Žofín Praha,
Polabský motýl a Zemědělec Lysá n.L., Zahrada Čech Litoměřice, Děčínská kotva
Děčín, Flora Olomouc, Země živitelka České Budějovice).
Projekt byl propagován i v rámci rozhlasové relace Český rozhlas 1 Radiožurnál dne
22.-23.9. 2007.

Přenesení informací v rámci vizualizace a technického zabezpečení zajišťuje ing.
Roušalem pověřený pracovník ing. Řezáč.

Propagační aktivity:
 zřízení a aktualizace informací na webové stránce školy pod ikonou OP RLZ
 umístění informací o projektu na informační tabuli ve vstupu do školy
 umístění informací o projektu na pořízení výpočetní techniky při vstupu do
učebny VT II. a dále jednotlivě na každé pořízené počítačové jednotce
 umístění informací o projektu na policích s nakoupenou odbornou literaturou,
též individuálně označenou
 umístění informační tabule o projektu a projektové aktivitě u demonstračních
ploch exteriérových dřevin na školním statku Neuberk
 informační logo o projektu umístěné na přebalu odborné publikace Arboristika
I.-V. díl
 informační logo na propagačních předmětech (deštníky, kalendáře)
 umístění informací o projektu na konaných seminářích „Dotace do krajiny
v roce 2007-2013“ (30.10.2000) a „ Zeleň na vesnici v roce 2007-2013“
(31.10.2007), jejichž výstupem byl sborník a CD také s potřebnými
informacemi o OP RLZ, včetně pozvánek na tyto semináře
 umístění informací o projektu v aule při přednášce prof. Weigela
 články v odborném tisku (Zahrada, park, krajina č.1/2008, str. VI a
Zahradnictví č. 5/2008, str. 56, u obou autorkou ing. H. Součková, CSc.)
 korespondence, týkající se projektu, je označena logem projektu

Požadavky kladené na publicitu ES F vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory
z ES F jsou zabezpečeny následujícími způsoby:
 Logo se řídí zásadami označení projektu a spolufinancování podle Příručky pro
příjemce finanční podpory projektů OP RLZ
 Loga jsou použita na korespondenci a úředních písemnostech týkajících se
projektu.







Logem je označena výpočetní technika.
Logem je označena učebna s výpočetní technikou.
Logem je označeno místo odborné literatury
Logem je označeno místo demonstračních ploch.
Logem je označeno souhrnné dílo Arboristika.
Logem bylo označeno místo konání obou seminářů, pozvánek na semináře,
sborníky.

 Logem bylo označeno místo konání přednášky prof. Weigela v aule VO ŠZa a
SZaŠ.

V dalším období, po ukončení projektu, plánujeme :
 prodej publikace Arboristika ( s logem) v dalším období pro odborné zájemce i
další uchazeče o informace v oblasti arboristiky
 ponechání označení výpočetní a multimediální techniky logem projektu
 trvalé označení demonstračních ploch exteriérových dřevin informační tabulí a
logem projektu
 trvalé označení odborné literatury logem projektu v knihovně Studijního a
informačního centra
 shrnující a bilanční informace o uskutečněném projektu a jeho aktivitách
včetně fotodokumentace na webových stránkách VOŠZa a SZaŠ M ělník
 informace o uskutečněném projektu na Dnech otevřených dveří školy
 zanesení informací o projektu do propagačních materiálů o škole na školní rok
2008/2009
 informování nadřízených orgánů prostřednictvím výroční zprávy školy

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
ve spolupráci se
Svazkem obcí povodí Liběchovky
si Vás dovolují pozvat na seminář

Dotace do krajiny v roce 2007 – 2013
dne 30. října 2007 do auly VOŠZa a SZaŠ Mělník na Polabí

Program semináře
Zahájení semináře v 9.00 h., prezence od 8.30 h.
1. Ing. Jan MACURA, ředitel VOŠZa a SZaŠ Mělník
Anneliese BENÍŠKOVÁ, předsedkyně Svazku obcí povodí Liběchovky
Zahájení
2. Ing.Pavel SEKÁČ, vrchní ředitel sekce strukturální, Ministerstvo zemědělství
Aktuální informace o operačním programu Program rozvoje venkova a
příležitosti zahradníků od roku 2007
3. Ing. Helena SOUČKOVÁ, CSc., akreditovaný poradce MZe
Multirezortní charakter zahradnictví a informace o operačních programech
v období 2007 – 2013
4. Ing. Jiří HORÁK, Sempra, předseda Svazu květinářů a floristů Praha
Strukturální fondy jsou příležitostí pro rozvoj zahradnictví
5. Ing. Jiří CHLÁDEK, předseda Sdružení zahradnických center Praha
Jak založit a provozovat úspěšné zahradnické centrum?
6. Ing. Martin VLASÁK, VOŠZa a SZaŠ Mělník
Informace o projektu „Zkvalitňování výuky arboristiky na VOŠZa a SZaŠ
Mělník“
7. Ing. Ladislav POŘÍZEK, vedoucí CHKO Kokořínsko
Výběr dřevin v oblastech ochrany přírody na příkladu CHKO Kokořínsko
8. Ing. Pavel FÉR, VOŠZa a SZaŠ Mělník
Informace o multimediálních formách výuky zahradnictví financované z OP
Rozvoj lidských zdrojů

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
ve spolupráci se
Svazkem obcí povodí Liběchovky
si Vás dovolují pozvat na seminář

Zeleň na vesnici v roce 2007 – 2013
dne 31. října 2007 do auly VOŠZa a SZaŠ Mělník na Polabí

Program semináře
Zahájení semináře v 9.00 h., pre zence od 8.30 h.
1. Ing. Jan MACURA, ředitel VOŠZa a SZaŠ Mělník
Anneliese BENÍŠKOVÁ, předsedkyně Sva zku obcí povodí Liběchovky
Zahájení
2. Ing. Michal SLEZÁK, Státní fond ži votního prostředí, garant prioritní osy 6
Operační program Životní prostředí
Financování zeleně prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a OP
Životní prostředí
3. ing.arch. Kamila MATOUŠKOVÁ, ředitelka odboru Ministerstvo místního
rozvoje
Ozelenění vesnice - příležitosti ze strukturálních fondů
4. Ing. Jana SKÁLOVÁ, Státní zemědělský a intervenční fond České Budějovice,
Aktuální informace o operačním programu Program rozvoje venkova a
příležitosti zahradníků od roku 2007. Diverzifikace aktivit podnikatelů na
venkově – akti vity nejen pro zahradnictví
5. Ing. Helena SOUČKOVÁ, CSc., akreditovaný poradce MZe
Zkušenosti zpracovatele projektů se softwarem v rezortu zemědělství,
ži votního prostředí a školství.
6. Ing. František SMÝKAL, VOŠZa a SZaŠ Mělník
Současné vzorové úpravy zeleně na návsích
7. Ing. Markéta PĚŠIČKOVÁ, Sva zek obcí povodí Liběchovky
Studie rekonstrukce zeleně obce VIDIM
8. Ing. Martin VL ASÁK, VOŠZa a SZaŠ Mělník
Vhodné rostliny pro současné úpravy zeleně v sídlech

8. Přehled kontrol na místě
Kontrola nebyla provedena v příslušném monitorovacím období trvání projektu, ale
vzápětí po jeho ukončení, a to 4.7. 2008..
Kontrolu provedl orgán M ŠM T, číslo pověření 84/27/2008, Ing. P. Adámek a Ing. P.
Hradecký, PhD.
Tato v pořadí první kontrola byla zaměřena na oblast: Veřejnosprávní kontrola s cílem ověřit
soulad realizace s předloženým projektem.
Nápravná opatření nebyla uložena.

9. Přehled veškerého pořízeného vybavení po skončení projektu
• Výpočetní a multimediální technika
inv. číslo

druh

typ

6102

projektor

6103

projektor

6104

projektor

6105

projektor

6106
6107
6108
6109
6110

notebook
notebook
notebook
notebook
laserové
ukaz.
laserové
ukaz.
laserové
ukaz.
laserové
ukaz.
laserová
tiskárna
PC sestava
plazmová
TV
držák TV

Hitachi CPX
1
Hitachi
CPX 1
Hitachi CPX
1
Hitachi
CPX 1
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo

6111
6112
6113
6077
6078-97
6159
6160

Kyocera
FS-3900DN
Saturn Blue
LG 42PC55

• Přehled rostlin pořízených z prostředků OP RLZ na demonstrační
ploše je součástí účetní evidence a je také k nahlédnutí v projektových podkladech
k demonstrační ploše.

• Seznamy odborných publikací knihovny SIC, včetně kartotéky, jsou uloženy
u vedoucí SIC.

B.Finanční část

1.
2.
3.
4.
5.

Vyúčtování všech uznatelných výdajů projektu
Kompletní přehled příjmů, výdajů a přijatých plateb
Kopie příslušných účetních výkazů
Kopie výpisů z účtů projektu
Auditorská zpráva

Po dobu realizace projektu byly uzavřeny čtyři zadávací řízení:
01/2007(MZ 01/2007): Erudio s.r.o. Praha 10 – Dodávka výpočetní techniky (626 663 Kč vč.
DPH),smlouva 9.2.2007
02/2007 (MZ 02/2007): Projektmedia s.r.o.Praha- Dodávka audiovizuální techniky (244 176
Kč. vč. DPH), smlouva 21.3. 2007
03/2007 (MZ 05/2007): Školní statek M ělník- Založení nových demonstračních ploch
exteriérových dřevin (433 755 Kč vč. DPH), smlouva 28.2.2007
04/2008 ( MZ 06/2008): Tiskárna K+H Jiří Hulička, M ělník – Inovace a tvorba studijních
materiálů – tisk publikace Arboristika ( 372 780 Kč. vč. DPH), smlouva 15.4.2008.
05/2008 (MZ 07/2008): Školní statek, Dobrovského 1777, 276 01 M ělník-Založení nových
demonstračních ploch exteriérových dřevin-dodávka rostlinného materiálu a jeho výsadba
(284 287 Kč vč. DPH) , smlouva 28.4.2008

Plazmová televize ( Studijní a informační centrum)

