Pokyny k vyplnění formuláře
Roční hlášení školy účastnící se školního projektu
pro školní rok 2018/2019
Pořadové číslo
- škola nevyplňuje. Tento údaj vyplní až schválený žadatel podle elektronické tabulky
Přehled přihlášených škol, která je přílohou Souhrnného hlášení, které žadatel
předkládá, spolu s kopiemi Ročních hlášení, na SZIF do 30. září 2018. Místo
pořadového čísla, zde může žadatel použít vlastní číselnou řadu.
Oddíl 1. Údaje o škole
Adresa sídla/odloučeného pracoviště – Ulice: (pole č. 2 formuláře Roční hlášení
školy)



Škola, která má odloučené/á pracoviště a ve školním projektu bude vykazována
jako celek, zde uvede adresu sídla podle rejstříku škol a školských zařízení.
Škola, která má odloučené/á pracoviště a ve školním projektu bude vykazovat
každé pracoviště samostatně (vyplní 1 samostatný formulář Ročního hlášení
za každé pracoviště, stejně tak bude používat 1 samostatný formulář
Přehledu měsíčních dodávek produktů za každé pracoviště, nebo
1 samostatné potvrzení školy o uskutečněném doprovodném vzdělávacím
opatření za každé pracoviště), zde uvede adresu konkrétního pracoviště.

Oddíl 2. Přehled za školní rok
Celkový počet žáků v tomto školním roce
- Škola, která bude vykazována ve školním projektu jako celek, zde uvede celkový
počet žáků školy (1 formulář).
- Škola, která bude ve školním projektu vykazovat každé pracoviště samostatně, zde
uvede počet žáků daného pracoviště (1 samostatný formulář pro každé pracoviště).
Počet žáků, kteří se v tomto školním roce zúčastní školního projektu
- Škola, která bude vykazována ve školním projektu jako celek, zde uvede celkový
počet žáků školy, kteří se skutečně zúčastní školního projektu (1 formulář).
- Škola, která bude ve školním projektu vykazovat každé pracoviště samostatně, zde
uvede počet žáků daného pracoviště, kteří se skutečně zúčastní školního projektu
(1 samostatný formulář pro každé pracoviště).
Oddíl 3. Přílohy
Čestné prohlášení školy o podílu financování z veřejného rozpočtu platné pro školní rok
2018/2019 vyplní škola na svém vlastním dokladu. Toto Čestné prohlášení přiloží
k Ročnímu hlášení každá škola, která má v rejstříku škol a školských zařízení jako
zřizovatele uvedený privátní sektor.
Příjmení a jméno statutárního orgánu školy, razítko a podpis
Roční hlášení musí podepsat osoba oprávněná jednat jménem školy (§ 7 odst. 1
nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy statutární osoba
(ředitel/ka školy), jehož příjmení a jméno bude uvedeno v poli č. 12 formuláře Roční
hlášení školy. V případě, že formulář bude podepsán elektronicky, musí být z podpisu
zřejmé nejen jméno, příjmení, popřípadě funkce, ale i označení školy.

