
Proč s námi spolupracuje více než 500 škol z celé ČR?
Ředitelé se raději věnují řízení školy, organizaci výchovně vzdělávacího

procesu a především dětem a žákům. Je nesporné, že zodpovědná
administrace projektu je časově velmi náročná. Radosti nepřidává
skutečnost, že v průběhu realizace projektu často dochází k mnoha
komplikacím, jejichž řešení je náročné a vysilující.

Díky bezplatným konzultacím od MAS, NIDV a MŠMT se lze při
nastudování veškeré dokumentace dobrat úspěšné realizaci projektu.
Nicméně již sami velmi dobře víte, že za tím stojí pořádný kus práce. Tu pro
Vás můžeme ve značné míře vykonat my. V případě malinké školky může
služba stát jednu super hrubou hodinu platu ředitele měsíčně. Je zvláštní, že
jsou ředitelé nabádáni těchto pár korun ušetřit a trávit v součtu stovky hodin
prací, která jim bere čas a energii od toho opravdu důležitého. Štěstí, že toto
doporučení neplatí např. pro externí účetní či BOZP. Velký rozdíl by v tom
nebyl.

My v Profi škole každý den usedáme za jednací stůl a s projektovými
starostmi Vám pomáháme.

Šablony

Zpracování žádosti 

Audit projektu

Administrace projektu

Veřejné zakázky



V rámci realizace projektu zajišťujeme

 Součinnost při kontrolách na místě, které začaly být ze stran MŠMT 
prováděny od září 2017

 Práce v systému ISKP2014+ (zpracování zpráv o realizaci, závěrečné 
zprávy o realizaci, žádosti o platbu, žádosti o změnu, vyřizování depeší 
apod.)

 Poskytnutí příloh pro vykazování výstupů (v případech, kdy nejsou 
vzory z MŠMT)

 Kontrola výstupů všech šablon dle pokynů MŠMT 

 Zajištění povinných nástrojů publicity – vytvoření informace na 
internet a plakátu dle pravidel publicity

 Kontrola povinné publicity na dokumentech projektu (správná barevná 
varianta a velikost log)

 Ověřování akreditace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v databázi DVPP, soulad jednotlivých kurzů s popisem 
šablon

 Zajištění dodavatelů jednotlivých šablon (DVPP kurzy, supervizoři, 
externí odborníci v rámci setkání s rodiči) a zajištění dodavatelů 
k nákupům pomůcek a dalšího vybavení včetně zajištění poptávkových 
výběrových řízení

 Včasné a pravidelné informování o změnách či metodikách v rámci 
této výzvy – aktuálně např. k problematice pracovní neschopnosti a 
ošetřování člena rodiny



 Nastavení a sledování čerpání rozpočtu projektu

 Ověřování způsobilosti výdajů v souladu s nastavenými šablonami

 Kontrola plnění monitorovacích indikátorů

 Registrace a zadávání karet účastníků do systému IS ESF 2014+ (MI 
60000)

 Kontrola zpracovaných reflexí o absolvovaných aktivitách v portfoliu 
pedagoga (MI 52510)

 Sledování všech důležitých termínů

 Sledování veškerých změn v metodikách MŠMT 

 Účast při monitorovacích návštěvách, kontrolách na místě a spoluúčast 
při evaluačních aktivitách

 Řešení aktuálních problémů či dotazů k realizaci (např. nemoc 
pracovníků zaměstnaných na personálních pozicích, předčasné 
ukončení pracovních poměrů, odměny pro realizační tým, nákupy 
pomůcek a dalšího vybavení apod.)

 Pomoc se závěrečným sebehodnocením (vyplněním dotazníku)

 Závěrečná kontrola veškeré dokumentace, příprava k archivaci, 
finanční vypořádání.



Co školy o spolupráci s námi říkají

Spolupráce s firmou Proti škola ČR s.r.o. - S výše jmenovanou firmou 
spolupracuji podruhé. Spolupráce se vždy týkala poskytování služeb 
spočívajících v pomoci se zpracováním a administrací projektu realizovaného 
z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ OP VVV od samého začátku až po finalizaci a 
finanční kontrolu. Velice si vážím odpovědného, vstřícného a aktivního, 
přístupu manažerů firmy, jmenovitě pana Davida Lokaje a paní Kateřiny 
Bečvářové. Má pro mě velký význam jejich konzultační a poradenská pomoc. 
Mgr. Božena Vopatová, ředitelka školy

Reference ohledně naší spolupráce jsou jen ty nejlepší. Profi škola funguje 
rychle, vstřícně, operativně a spolupráce je na vysoké úrovni. Vždy kdy jsem jí 
oslovili, tak jsme dotace získali. Do budoucna uvažuji o další spolupráci 
v nových projektech. Hezký den Šárka Mysíková

Spolupráce s Profi-skolou je pro mne, ředitelku malé školy velmi užitečná. 
Často jsem bezradná a úplně na vše sama a pracovníci této firmy mi pomohli i 
tehdy, když už nebylo na koho se obrátit. Děkuji za úžasnou spolupráci Mgr. 
Marie Beranová

Chtěla bych touto cestou poděkovat za odbornou pomoc v souvislosti 
s realizací projektů na šablony pro MŠ a vyjádřit maximální spokojenost jak 
PROFI ŠKOLE, tak i projektovému konzultantovi paní inženýrce Janě Vašíčkové, 
která je nám v maximální míře nápomocná při řešení jakýchkoli dotazů 
v souvislosti s realizací projektů. Jsme velice rádi, že naše mateřská škola 
měla to štěstí, že oslovila právě „PROFI - ŠKOLU“, neboť jsou opravdu na 
„profesní“ úrovni. Vřele všem doporučují. Věřím, že i v příštích letech, pokud 
budou vyhlášeny projekty pro MŠ, určitě se znovu obrátíme na PROFI -
ŠKOLU. S pozdravem Buzková, ředitelka MŠ Slezská Třinec

+420 359 901 896 info@profi-skola.cz
www.profi-skola.cz


