Pokyny k vyplnění formuláře
Roční hlášení školy účastnící se školního projektu pro školní rok
2019/2020
Roční hlášení školy vyplní základní škola pouze jedenkrát za celý subjekt. Pouze v případě,
že je škola přihlášena do školního projektu Ovoce a zelenina do škol a zároveň i do školního
projektu Mléko do škol, vyplní dva formuláře. Vyplněný formulář zašle schválenému
žadateli, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na školní rok 2019/2020.
Roční hlášení školy se od školního roku 2019/2020 již nevyplňuje zvlášť za odloučená
pracoviště.
ID školy:
ID školy je jedinečný identifikátor školy, který má 11 polí. Jedná se o tato pole:
první dvě pole mají vždy označení CZ,
dalších osm polí je identifikační číslo organizace tzv. IČ,
poslední pole je vždy označeno písmenem X.
Pořadové číslo:
Pořadové číslo škola nevyplňuje. Tento údaj vyplní až schválený žadatel podle elektronické tabulky
Přehled přihlášených škol, která je přílohou Souhrnného hlášení. Souhrnné hlášení schválený
žadatel předloží, spolu s kopiemi Ročních hlášení škol, na SZIF do 30. září 2019. Místo pořadového
čísla, zde může žadatel použít vlastní číselnou řadu.
Oddíl 1. Údaje o škole:
Veškeré údaje o škole (název školy, sídlo školy a identifikační číslo organizace) musí být v souladu
s rejstříkem škol (https://profa.uiv.cz/rejskol/).
Oddíl 2. Přehled za školní rok:
Celkový počet žáků v tomto školním roce
Škola zde uvede skutečný počet žáků přihlášených do základní školy pro školní rok 2019/2020. Jedná
se o žáky základních škol včetně přípravných tříd a přípravného stupně základních škol speciálních
(§ 1 NV č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Počet žáků, kteří se v tomto školním roce zúčastní školního projektu
Škola zde uvede počet žáků, kteří mají zájem se účastnit školního projektu pro školní rok
2019/2020. Jedná se o žáky základních škol včetně přípravných tříd a přípravného stupně základních
škol speciálních (§ 1 NV č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Důležité upozornění: Je důležité, aby škola uvedla skutečný počet žáků, kteří školu navštěvují a
zároveň skutečný počet žáků, kteří se účastní školního projektu pro školní rok 2019/2020. Škola
nemůže vyplnit pouze odhad. Oba údaje o počtu žáků bude ověřovat kontrola na místě v průběhu
školního roku.
Oddíl 3. Přílohy:
Čestné prohlášení školy o podílu financování z veřejného rozpočtu
Toto čestné prohlášení přiloží k Ročnímu hlášení školy každá škola, která má v rejstříku škol
a školských zařízení jako zřizovatele uveden privátní sektor. Čestné prohlášení vyplní škola na svém
vlastním dokladu a musí být platné pro školní rok 2019/2020. V případě, že během školního
roku dojde ke změně v podílu financování, zašle škola schválenému žadateli nové čestné
prohlášení. Informace o školách, kterých se toto týká lze nalézt zde: https://profa.uiv.cz/rejskol/.
Příjmení a jméno statutárního orgánu školy, razítko a podpis:
Roční hlášení musí podepsat osoba oprávněná jednat jménem školy (§ 7 odst. 1 nařízení vlády
č. 4/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy statutární osoba (ředitel/ka školy), jejíž příjmení
a jméno bude uvedeno v poli č. 12 formuláře Ročního hlášení školy. V případě, že formulář bude
podepsán elektronicky, mělo by být z podpisu zřejmé nejen jméno, příjmení, popřípadě funkce, ale
i označení školy. V případě podání ročního hlášení přes datovou schránku, schválený žadatel spolu
s kopií ročního hlášení dodá i dodejku z DS.

