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Záměry

ID akce:

14450470-A-0031

Název akce:

Jazykové stáže učitelů SPŠ a SOU Pelhřimov

Důvod:

Hlavní aktivitou jsou jazykové kurzy pro dva typy učitelů, pro vyučující
odborných předmětů, kteří pojedou na Maltu a pro vyučující cizího
jazyka, angličtiny, kteří pojedou na metodologický kurz výuky
angličtiny do Velké Británie. Časový harmonogram projektu začne v
červnu 2018 s tím, že vlastní výjezdy by se měly uskutečnit až v roce
2019. Délka kurzu pro jednoho učitele je plánovaná na dva týdny.
Jazykové školy bývají velmi plné přes léto, proto musíme rezervovat
termín s dostatečným předstihem. Bude také dostatečný čas na
přípravu projektu a na objednání letenek do zahraničí atp. Učitelé
budou jezdit na jazykové kurzy po jednom, výjimečně maximálně po
dvou. Celkem vyjede na jazykový kurz 10 učitelů.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

578 493 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

0 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

0 Kč

Náklady na přípravnou fázi

0 Kč

Vazba na strategii kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

Usnesení RK
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

Nedojde ke zlepšení úrovně výuky angličtiny na naší škole.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

78 493 Kč

2019

500 000 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

578 493

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

Ing. Jaroslav Hejda

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Ing. Viktor Hintnaus, IČ:76007944 Stromovka 707/3,370 01 České
Budějovice - Mentorská pomoc při zpracování a realizaci projektu
Jazyková škola v Edinburku: Jazyková škola Inlingua Edinburgh, 40
Shandwick Pl, Edinburgh EH2 4RT, Velká Británie
Jazyková škola na Maltě: Gateway School of English GSE, Triq IlBosfru, San Giljan, Malta

Plánovaný začátek projektu

1.10.2018

Plánované ukončení projektu

30.9.2019

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení úrovně výuky angličtiny na naší škole.
Naše škola se intenzivně zaměřuje zavádět tzv. metodu CLIL do
výuky odborných (strojírenských, IT, elektrotechnických) i
všeobecných vzdělávacích předmětů. Mimo metody CLIL chceme
samozřejmě zlepšovat výuku angličtiny na škole, proto jsme do
projektu vybrali tři učitele angličtiny, které bychom chtěli poslat na
zcela odlišné kurzy na výuku samotného jazyka ("jak učit angličtinu"),
čímž bychom zkvalitnili metody výuky angličtiny ve škole.

Výstupy projektu

Závazným výstupem je certifikát o účasti na jazykovém kurzu.

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář,
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Celkové výdaje projektu ve výši 22 686 Euro jsou kryté ze 100 %
grantem z programu Erasmus+.
Cashflow projektu kryje z 80 % zálohová platba splatná do 30 dnů po
podpisu grantové smlouvy. Zbývajících 20 % obdržíme po ukončení
projektu.
Harmonogram finančních plateb:
1) 80 % z 22 686 = 18148,8 Euro kryje záloha vyplacená nejdéle do
30. 9. 2018, není nutné zajistit předfinancování.
2) 20 % z 22 686 = 4537,2 euro k 1. 1. 2019 je nutné zajistit na
předfinancování projektu do 31. 12. 2019 (ukončení projektu je 30. 8.
2019, obvykle trvá do konce roku 2019 schválení závěrečné zprávy a
uvolnění zbývajících prostředků z grantu).

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

