
Ukázka formulářů vyúčtování ICT standardu a sběr dat SIPVZ
Vyúčtování dotace na ICT standard (dle metodického pokynu 31 552/2005-551) společně se souhrnným sběrem dat o realizaci projektu SIPVZ za roky 2001 
až 2006 probíhá on-line od 2. do 31. ledna 2007 prostřednictvím internetových stránek Ústavu pro informace ve vzdělávání na adrese 
http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp. Do tohoto dokumentu nic nevyplňujte, jedná se pouze o vzor formulářů, které se vyplňují on-line.

Oddíl VM4-I. Základní údaje - škola
V tabulce se nalézají informace, které škola 
zadala do tzv. zahajovacích výkazů v průběhu 
října 2006. 

Počty žáků a přepočtených učitelů na řádcích 
0105 až 0109 se vztahují k 30.9.2006 a tudíž by 
je nemělo být potřeba měnit.

Druhá tabulka se týká dotace na ICT standard 
(metodický pokyn 31 552/2005-551) a byla 
"předvyplněna" v řádku č. 0110 částkou dotace, 
o kterou jste v lednu a únoru 2006 žádali a 
následně ji z MŠMT obdrželi. Opět by nemělo 
být potřeba tento údaj měnit.

http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp


 

Oddíl VM4-II. Základní údaje SIPVZ - indikátory za roky 
2001 až 2006
Oddíl se týká předchozích šesti let realizace SIPVZ - nejedná 
se tedy o vyúčtování konkrétní dotace, ale o souhrnné 
informace popisující aktuální stav na škole (tedy vybavení 
pořízené nejen z dotace SIPVZ). Tyto informace byly v 
obdobné struktuře zjišťovány i v roce 2005.

Na řádku č. 0204a se uvádí Počet připojených míst v LAN. 
Jedná se o maximální počet síťových zařízení (počítačů, 
síťových tiskáren atp.), jež je možné připojit v jeden okamžik. 
Např. u mikrovlnných pojítek (tzv. access point technologie 
Wi-Fi) lze využít údaj o maximálním počtu zařízení, které je 
možné současně připojit. 

Na řádku č. 0219 Celkový počet pedagogických pracovníků 
školy (fyzických osob) se jedná o stav k 31.12.2006. Je tedy 
nutné tuto informaci aktuálně zjistit a uvést.





C: Výukový software
Seznam softwarových produktů, které je možné z dotace hradit je dostupný v 
samostatném článku na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/registrovany-
vzdelavaci-a-vyukovy-sw. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/registrovany-vzdelavaci-a-vyukovy-sw
http://www.msmt.cz/vzdelavani/registrovany-vzdelavaci-a-vyukovy-sw


Oddíl VM4-A1 Vyúčtování dotace 31 552/2005-551 - zajišťování standardních ICT
Tento oddíl se zobrazí pouze, pokud je v řádku 0111 oddílu I. vyplněna hodnota vyšší 
než 0.

Řádky A101 až A101c jsou předvyplněny dle členění v žádosti o dotaci - nemělo by být 
potřeba měnit.

V tabulce A: ICT vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2006 (investice jsou 0) 
se do počtu absolventů počítají také ti pedagogičtí pracovníci, kteří příslušné školení 
zahájili, ale dosud nezískali osvědčení o absolvování (typicky u školení M ICT 
metodiků - koordinátorů).
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