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Vážený pane, 
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. a na základě Vaší žádosti doručené datovou 
schránkou pod kódem te34ndh Vám sdělujeme následují informace týkající se projektu 
Dějepis+.  
 

1. Zadávací dokumentace z MŠMT a jiné podněty, na jejichž základě jste na projektu začali 
pracovat: Zadávací dokumentace, resp. vyhlášení pokusného ověřování je zveřejněna na we-
bových stránkách MŠMT: Vyhlášení pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na 
českých základních školách (“SINUS CZ”), MŠMT ČR (msmt.cz). 

Informace o projektu, který sloužil pro inspiraci pokusného ověřování projektu Dějepis+ a tedy 
jako podnět pro realizaci pokusného ověřování jsou dostupné na adrese: https://www.schu-
lentwicklung.nrw.de/sinus.   

 

2. Veškerá komunikace týkající se projektu mezi MŠMT a NPI:  

NPI ČR realizuje projekt na základě zadávací dokumentace zveřejněné na webových strán-
kách MŠMT – viz zde: PO_SINUS_CZ_web.pdf (msmt.cz) 

Spolupráce je dále realizována na základě memoranda o spolupráci mezi MŠMT-NPIČR-
ÚSTR-ČVUT – zveřejní MŠMT 

Tyto dokumenty jsou také jedinou oficiální komunikací o projektu mezi MŠMT a NPI ČR. Pra-
covní komunikace mezi subjekty probíhá na základě osobních jednání a emailů, které nejsou 
pro potřeby projektu uchovávány, a to z toho důvodu, že je spolupráce rámcově nastavena 
výše zmíněnými dokumenty. 

 

3. Veškerá komunikace týkající se projektu mezi NPI a Ústavem pro studium totalitních režimů: 

NPI ČR realizuje projekt na základě zadávací dokumentace zveřejněné na webových strán-
kách MŠMT – viz zde: PO_SINUS_CZ_web.pdf (msmt.cz) 

Spolupráce je dále realizována na základě memoranda o spolupráci mezi MŠMT-NPIČR-
ÚSTR-ČVUT. 

Tyto dokumenty jsou také jedinou oficiální komunikací o projektu mezi NPI ČR a ÚSTR. Pra-
covní komunikace mezi subjekty probíhá na základě osobních jednání a emailů, které nejsou 
pro potřeby projektu uchovávány, a to z toho důvodu, že je spolupráce rámcově nastavena 
výše zmíněnými dokumenty.  

   

4. Veškerá komunikace týkající se projektu mezi NPI a koordinátory:  

Komunikace mezi NPI ČR a koordinátory probíhá na základě osobních jednání a emailové 
korespondence. Osobní jednání nejsou pro účely projektu zaznamenávány, emailová kore-
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spondence probíhá mezi pracovníky NPI ČR a soukromými emailovými adresami koordiná-
torů. NPI ČR není v tomto případě oprávněno zveřejňovat soukromou korespondenci jiných 
subjektů.  

 

5. Uvedení, kdo má projekt Dějepis+ na starosti – která organizační složka a kdo je zodpo-
vědná osoba – prosíme o kontakt:  

Projekt Dějepis+ je realizován NPI ČR v rámci maticové struktury organizace, tzn. bez přísluš-
nosti k organizační složce NPI ČR. Zodpovědná osoba za realizaci projektu: 

Ředitel NPI ČR: sekretariat@npi.cz, +420 222 122 112.  

 

6. Jaká proběhla pracovní setkání a vzdělávací akce účastníků projektu. Prosíme o zpřístup-
nění dokumentace k akcím (pozvánky, zápisy, učební materiály, vyúčtování, …):  

Vzdělávací akce v rámci projektu Dějepis+ nejsou organizovány. Učitelé dějepisu se zúčastnili 
letní školy pro učitele dějepisu ve dnech 9. – 11. 8. 2021. Stručné shrnutí z letní školy formou 
tiskové zprávy je dostupné na webu NPI ČR, zde: TZ_Dejepis_plus_2021.pdf (npi.cz).  

Pracovní setkání účastníků projektu jsou názorovým střetem všech zúčastněných a jako ta-
kové nepodléhají zveřejňování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. 

 

7. Pracovní materiály, které dostali zapojení pedagogové v rámci různých setkání, seminářů 
či jiných vzdělávacích akcí:  

Letní škola byla realizována zážitkovou formou a účastníkům nebyly poskytovány žádné rele-
vantní tištěné materiály. 

Pracovní materiály pro realizaci výuky jsou v první fázi projektu poskytnuty na základě bilate-
rální dohody mezi NPI ČR a Nakladatelstvím Fraus. Tyto materiály podléhají autorskému zá-
konu a NPI ČR není oprávněno tyto materiály zveřejňovat.  

V rámci projektu vznikají i další výukové materiály, které jsou nyní v různé fázi rozpracovanosti 
a po jejich dokončení budou zveřejněny na webových stránkách projektu. Webové stránky 
projektu se připravují, předpoklad spuštění webu projektu je prosinec 2021. 

 

8. Výstupy z akcí, uvedených v bodě č. 6 – materiály vytvořené účastníky: Účastníci žádné 
materiály nevytvářeli.  

 

9. Jakým způsobem je projekt Dějepis+ financován? Kdo jej financuje? Jaký má rozpočet?:  

Projekt Dějepis+ je financován MŠMT. Rozpočet projektu je uveden v rámci zadávací doku-
mentace zveřejněné na webových stránkách MŠMT: PO_SINUS_CZ_web.pdf (msmt.cz), 
str.8. 

 

10. Definitivní zadání projektu vytvořené NPI:  

NPI ČR realizuje projekt na základě zadávací dokumentace zveřejněné na webových strán-
kách MŠMT – viz zde: PO_SINUS_CZ_web.pdf (msmt.cz) 

 

S pozdravem 

Mgr. Jiří Janeček   
Ředitel odboru ekonomického a provozního 
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