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Vnitřní směrnice č.2/2009 

 

PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU  

INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE 
 
 

I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE 
 

Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových dokladů, které jsou vedeny v tištěné i elektronické podobě. 
Směrnice upravuje  archivaci dokumentů vzniklých z činností souvisejících s projektem „INOVACE 
KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE“ . 

 

Směrnice určuje místa a způsob uložení dokumentace a osoby odpovědné za vedení a ukládání dokumentace. 
Obsahově směrnice vychází z Příručky pro příjemce dotace a pokynů pro předkládání monitorovacích zpráv. 

 

II. EVIDENCE PÍSEMNÝCH DOKLADŮ A JEJICH ARCHIVACE, ODPOVĚDNOST ZA ZPRACOVÁNÍ A 
UKLÁDÁNÍ 

 

1. Pro vedení dokumentace a archivaci dokumentů vzniklých z činností souvisejících s projektem slouží 
samostatné šanony: 

 

šanon č. 1  Dokumentace od poskytovatele 

šanon č. 2  Dokumentace projektu a administrace projektu 

šanon č. 3 Korespondence  

šanon č. 4  Lidské zdroje a PaM – dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti, měsíční 
pracovní výkazy 

šanon č. 5 Lidské zdroje a PaM – údaje o vyplacených mzdách 

šanon č. 6   Lidské zdroje  – cestovní příkazy 

šanon č. 7  Účetní evidence 

šanon č. 8  Realizace klíčových aktivit 

šanon č. 9 Propagace projektu 

 

2. Obsah šanonů, místo uložení, odpovědnost za ukládání 
 

šanon č. 1 - Dokumentace od poskytovatele 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

kontrola: koordinátor oboru vzdělání 
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Obsah šanonu: 

• Příručka pro příjemce finanční podpory 
• Metodické pokyny  
• Jiné dokumenty od poskytovatele dle rozhodnutí vedoucího projektového týmu  

 

šanon č.  2 -  Dokumentace projektu a administrace projektu 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

kontrola: koordinátor oboru vzdělání 

Obsah šanonu: 

• Formulář žádosti projektu, přílohy 
• Potvrzení o převzetí žádosti 
• Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK 
• Výzva k doplnění a doplnění projektu 
• Doklad o zřízení účtu projektu  
• Smlouva o realizaci grantového projektu  
• Dodatky ke smlouvě 
• Žádosti o změny v projektu 
• Zápisy z jednání realizačního týmu 
• Směrnice projektu 
• Monitorovací zprávy 
• Dokumentace vnitřní kontroly 
• Dokumentace z externích kontrol 
• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucího koncepčního a řídícího týmu 

 

šanon č.3 -  Korespondence  

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

kontrola: koordinátor oboru vzdělání 

 

Obsah šanonu: 

• Poštovní kniha 
• Korespondence – listinné dokumenty, maily 
• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

šanon č. 4  Lidské zdroje a PaM – dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti, měsíční 
pracovní výkazy 

 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: administrativní a  ekonomický manažer 
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kontrola: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

Obsah šanonu: 

• Dohody o provedení pracovní činnosti 
• Dohody o provedení práce, dodatky 
• Měsíční pracovní výkazy 
• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

šanon č. 5 Lidské zdroje a PaM – údaje o vyplacených mzdách 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: administrativní a  ekonomický manažer 

kontrola: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

Obsah šanonu: 

• Údaje o vyplacených mzdách – interní předpis, rekapitulace mezd, výkaz mezd, výkaz 
zdravotního pojištění, výkaz sociální pojištění, výplatní pásky, kopie bankovního výpisu 
účtu organizace (převod mzdy pracovníkům projektu, odvody sociální, zdravotní, daně, 
popř. další povinné odvody), kopie bankovního účtu projektu (převod na bankovní účet 
školy), kopie bankovního účtu školy (převod z bankovního účtu projektu) 

• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucí koncepčního a řídícího týmu 
 

šanon č. 6   Lidské zdroje  – cestovní příkazy 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: administrativní a  ekonomický manažer 

kontrola: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

Obsah šanonu: 

• Cestovní příkazy a zprávy z pracovních cest – tiskové zprávy 
• Chronologický přehled pracovních cest – tištěný po měsících 
• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

 

šanon č. 7  Účetní evidence 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: administrativní a  ekonomický manažer 

kontrola: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

Obsah šanonu: 

• Výpisy z bankovního účtu organizace zřízeného pro projekt   
• Výpisy z běžného bankovního účtu organizace  
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• Výstupy ze SW pro vedení účetnictví projektu 
• Podpisové vzory 
• Rozpočet projektu a jeho průběžné změny  
• Účetní doklady, interní doklady:  

- Avíza plateb,   výpis z bankovního účtu projektu o přijetí částky 

- Mzdové přehledy - údaje o vyplacených mzdách – interní předpis, rekapitulace mezd, 
výkaz mezd, výkaz zdravotního pojištění, výkaz sociální pojištění, výplatní pásky, kopie 
bankovního výpisu účtu organizace (převod mzdy pracovníkům projektu, odvody sociální, 
zdravotní, daně, popř. další povinné odvody), kopie bankovního účtu projektu (převod na 
bankovní účet školy), kopie bankovního účtu školy (převod z bankovního účtu projektu) – 
kopie 
- Faktury – objednávka,  výpis z bankovního účtu projektu 

- Převody režijních nákladů – likvidační list faktur, nákladové faktury,  

bankovní výpisy z účtu školy o zaplacení faktur, průvodní dopis o převodu finančních  

prostředků, výpis z bankovního účtu projektu o převodu finanční částky na účet školy, výpis  

z bankovního účtu školy o přijetí částky  

- Pokladní doklady – kopie, příjmové a výdajové doklady 

• Další dokumenty dle rozhodnutí vedoucí koncepčního a řídícího týmu 
 

šanon č. 8  Realizace klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: vedoucí koncepčního a řídícího týmu  

kontrola: koordinátor oboru vzdělání 

Obsah šanonu: 

• Klíčové aktivity – plnění (originál) 
Klíčová aktivita č. 01 - DVPP podporující tvorbu inovovaných ŠVP 
Klíčová aktivita č. 02 - Spolupráce na tvorbě metodiky s dalšími školami v regionu 
Klíčová aktivita č. 03 - Počáteční schůzka a přenos zkušenost z ověřování 
Klíčová aktivita č. 04 - Inovace školních kutikulárních dokumentů 
Klíčová aktivita č. 05 - Pilotáž inovovaných vytvořených kurikulárních dokumentů v 
rámci reálného vyučování na škole, výměna zkušeností na školách stejného 
zaměření a vyhodnocení.  

• Monitorovací indikátory – plnění (kopie) 
Č. 1 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 6 ks 
Č. 2 - Počet osob poskytujících služby – celkem – 1 osoba 
Č. 3 - Počet podpořených osob – celkem – 555 osob 
Č. 4 - Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – 55 osob 
Č. 5 - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – děti, žáci – 500 osob 
Č. 6 - Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT – 6 ks 
Podle povahy klíčové aktivity nebi monitorovacího indikátoru je součástí: 

- Smlouva s dodavatelem, objednávka  
- Faktura 
- Bankovní výpis z projektového účtu 
- Výstupy  – tiskové zprávy,  fotodokumentace 
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šanon č. 9 Propagace projektu 

místo uložení: kancelář ředitelky školy 

odpovědnost za zakládání: vedoucí koncepčního a řídícího týmu 

kontrola: koordinátor oboru vzdělání 

Obsah šanonu: 

• články www stránek projektu 
• tiskové zprávy 
• fotodokumentace 
• DVD  
• Tištěné materiály 
• Digitální média 
• Plakáty, letáky 
• Jiné dokumenty související s publicitou 

 

III. EVIDENCE DOKUMENTŮ VEDENÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 
 

Pro vedení dokumentace a evidenci dokumentů v elektronické podobě je na disku „S - share“ vytvořena složka 
OPVK  ŠVP. 

Do této složky se ukládají všechny hotové dokumenty, jejich pracovní verze,… podstatné dokumenty jsou tištěny, 
zakládány a archivovány podle bodu II.  

Mzdy zpracovává ekonomický manažer s využitím programu Alef. Při zpracování mezd jsou využívány postupy 
shodné s postupy praktikovanými v SOŠ a SOU Neratovice. 

Účetní evidence je vedena v elektronické podobě prostřednictvím programu MÚZO, jsou z ní pořizovány výstupy 
nezbytné pro zpracování monitorovacích zpráv a souhrnné výstupy nezbytné pro dokumentaci projektu. Tyto 
výstupy jsou ukládány a evidovány v souladu s ustanovením bodu II. 

IV. PLATNOST  
 
Tato směrnice nabývá platnosti dne 1/4/2009.  

 

 

 

 

 

V Neratovicích dne 1. 4. 2009    Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 

 

 


