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1 Úvod 
 

Česká republika se 1. 5. 2004 stala členem Evropské unie a spolu s dalšími devíti 

státy získala moţnost účastnit se její politiky a postupně se začleňovat do jednotlivých 

aktivit. V uplynulém programovacím období 2004 - 2006, které bylo zkrácené z důvodu 

přístupu ČR do EU, bylo moţné čerpat finanční prostředky ze čtyř strukturálních fondů. 

V současném programovacím období 2007 - 2013 se mohou finanční prostředky čerpat ze 

dvou strukturálních fondů, a to Evropského sociálního fondu a Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Třetím fondem, který stojí samostatně, je Fond soudrţnosti. 

Ústředním cílem diplomové práce je charakterizovat podporu vzdělávání ze 

strukturálních fondů EU v ČR. Specifickým cílem je analýza věcné části sledovaných 

projektů a také provedení finanční analýzy rozpočtů a na základě zjištěných závěrů 

vyhodnotit efektivnost dosaţených výsledků. 

Byly položeny dvě hypotézy:  

Hypotéza č. 1: Čím vyšší je mnoţství výstupů, tedy proškolených osob, tím vyšší 

jsou celkové náklady projektů.  

Hypotéza č. 2: Kapitola 1 Osobní náklady jsou nejvyšší poloţkou rozpočtu v rámci 

kaţdého projektu. 

Vzdělávání je v současné době velmi diskutovaným tématem. Je to v souvislosti 

s přijetím Strategie Evropa 2020, která má tři priority, a to Inteligentní růst, Udrţitelný růst 

a Růst podporující začlenění. Náplní Inteligentního růstu je právě rozvíjet ekonomiku, 

zaloţenou na znalostech a inovacích. Proto vzdělávání bylo, je a bude stále velmi důleţitou 

oblastí ve společnosti. Jednotlivé státy se chtějí neustále rozvíjet a dosáhnou toho díky 

zvyšujícím se znalostem vzdělávání ve společnosti.  

Tato diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje 

vzdělávání a podpoře této oblasti ze strukturálních fondů ČR. Pro rozvoj vzdělávání 

v současném programovacím období 2007 – 2013 vznikl samostatný Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je financován z Evropského 

sociálního fondu (ESF). Nejdříve tedy dojde k rozebrání principů regionální a strukturální 

politiky, poté jednotlivých fondů. Podrobně bude rozebrán pouze ESF, který je pro oblast 

vzdělávání klíčový. Následně je pozornost věnována OP VK a jeho struktuře. Blíţe bude 

popsáno počáteční vzdělávání, neboť v závěrečné kapitole budou rozebrány dva konkrétní 

projekty realizované v tomto vzdělávání. 
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Chceme-li získat finanční prostředky z OP VK, který je financovaný z ESF, 

musíme dobře připravit projektovou ţádost. V druhé kapitole se zaměříme na přípravu 

vzdělávacích projektů. Jakým způsobem je moţno získat finanční prostředky a jaké fáze 

obsahuje projekt. Co je nezbytné vyplnit v ţádosti BENEFIT7 a jak probíhá hodnocení 

projektové ţádosti, která je podána k hodnocení. V případě, ţe je projektová ţádost 

schválena, dochází k realizaci projektu. Následný monitoring má zajistit kontrolu věcné       

i finanční stránky projektu.  

V této diplomové práci jsou vybrány projekty z OP VK v rámci 

Moravskoslezského kraje. Je zde uvedeno sdruţení, které je jednou z mnoha organizací, 

zabývající se rozvojem vzdělávání v tomto kraji. 

V závěrečné kapitole jsou popsány dva projekty, které jsou v současné době tímto 

sdruţením realizovány. Postupně kaţdý zvlášť je popsán a v poslední fázi dochází 

ke zhodnocení těchto projektů. Nejdříve se porovnávají rozpočty, poté průběh realizace, 

tedy čerpání rozpočtu a na závěr jak jsou plněny monitorovací indikátory. Monitorovací 

indikátory představují výstupy projektu, které jsou nejdůleţitější součástí, a musí dojít 

k jejich naplnění. V případě, ţe by nedošlo k jejich naplnění, nebyl by projekt úspěšně 

realizován a muselo by dojít k vrácení finančních prostředků obdrţených z fondů EU. 

Na závěr dojde k posouzení stanovených hypotéz, zda se přijímají nebo zamítají           

a bude uvedeno odůvodnění.  

V diplomové práci je vyuţit MS Excel pro vytváření tabulek a grafů. Pouţity jsou 

kniţní publikace, elektronické publikace a interní materiály Světa vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

2 Podpora vzdělávání ze strukturálních fondů EU v ČR 

 

V rámci Evropské unie je poskytována pomoc méně prosperujícím regionům 

prostřednictvím tzv. politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS), která má 

napomáhat zejména při tvorbě nebo udrţení ekonomické prosperity, obnově průmyslových 

oblastí, budování infrastruktury, úpravě venkovských částí a rozvoji lidských zdrojů. 

Nezbytnou součástí této politiky je také orientace na sociální skupiny např. na osoby nad 

50 let, dlouhodobě nezaměstnané či cizince. Neustále dochází k většímu významu               

a posilování politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, téţ nazývána jako kohezní 

politika (Přichystal, 2008). 

 

2.1 Cíle politiky HSS 

 

V současném programovacím období 2007 – 2013 Evropská unie stanovila tři cíle 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, které prostřednictvím strukturálních fondů            

a Fondu soudrţnosti poskytují pomoc. Celková finanční alokace pro ČR je 26,7 miliard 

eur. V rámci ČR je rozdělena do těchto cílů (FONDY EU, 2011b; Přichystal, 2008): 

 Cíl Konvergence – podporuje hospodářský a sociální rozvoj méně vyspělých 

regionů a členských států, spadají zde všechny regiony soudrţnosti kromě hl. města 

Prahy. Osm tematických operačních programů a sedm regionálních operačních 

programů je realizováno pomocí tohoto cíle. Finanční alokace činí 25,89 miliard 

eur. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – spadají zde regiony, které 

nečerpají z Cíle Konvergence, a to je pouze hl. město Praha. Finanční alokace činí 

0,42 miliard eur. 

 Cíl Evropská územní spolupráce – spolupráce regionů na nadnárodní, 

meziregionální a přeshraniční úrovni. Čerpat mohou všechny regiony z devíti 

operačních programů. Finanční alokace činí 0,39 miliard eur.  

 

V rámci těchto tří cílů došlo k zásadním změnám, a to v chápání a definování 

strukturálního přístupu díky preferenci regionálního pohledu a řešení regionálních disparit. 

Postupně docházelo ke změně činnosti fondů EU. 
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Jednotlivé fondy EU se vyvíjely pomalu. V roce 1957 existoval pouze Evropský 

sociální fond (ESF). Aţ v roce 1962 k němu přibyla Orientační sekce Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). V roce 1975 byl zaveden 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Poté od roku 1993 to byl Finanční nástroj na 

podporu rybolovu (FIFG), ten byl ale v roce 2007 nahrazen Evropským rybářským fondem 

(EFF). Hned od vzniku fondů bylo obtíţné rozlišovat jejich působení (Boháčková, 

Hrabánková, 2009).  

 

Pozornost je věnována současnému programovacímu období 2007 – 2013, kdy 

došlo ke změně rozdělení jednotlivých fondů. Nově je zaloţen Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova (EAFRD), čímţ došlo k zániku Orientační sekce Evropského 

zemědělského fondu pro orientaci a garanci. Dále je nahrazen Finanční nástroj na podporu 

rybolovu (FIFG), a to Evropským rybářským fondem (EFF). Vyuţívání jiţ spadá do 

zemědělské a rybolovné politiky. Důleţité je začlenění i Fondu soudrţnosti (FS), které je 

podrobněji rozebráno níţe (Boháčková, Hrabánková, 2009). 

 

Podrobněji jsou popsány tři fondy, které jsou hlavním nástrojem realizace evropské 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v současném programovacím období         

2007 – 2013. Mezi strukturální fondy patří Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)              

a Evropský sociální fond (ESF).  Součástí fondů EU je také Fond soudrţnosti (FS).  

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) vznikl v roce 1972 s cílem pomoci 

sjednotit rozdíly mezi regiony, zlepšovat rozvoj a strukturální změny regionálních 

ekonomik, obnovit průmyslové oblasti a zaostávající regiony, rozvinout příhraniční, 

nadnárodní a meziregionální spolupráci. Prvořadým cílem je zvýšit konkurenceschopnost, 

inovaci a vytváření či udrţování pracovních míst, a tím zabezpečit dosáhnutí udrţitelného 

rozvoje. V rámci fondu dochází ke konkrétnějšímu popisu, a to v rámci jednotlivých cílů. 

V rámci Cíle – Konvergence je zaměření na udrţitelný integrovaný regionální a místní 

hospodářský rozvoj a zaměstnanost prostřednictvím jedenácti priorit. Mezi jednotlivé 

priority patří rozvoj v oblasti výzkumné a technologické činnosti, zlepšení stavu místních 

iniciativ, předcházení rizik, investice do rozvoje vzdělávání, zdravotnické a sociální 

infrastruktury, rozvoj informační společnosti, zlepšování elektronické komunikační 

infrastruktury, zlepšení stavu ţivotního prostředí spolu s vodním hospodářstvím 

(Boháčková, Hrabánková, 2009). 
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Do priorit pro Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá oblast 

ţivotního prostředí a prevence rizik, rozvoj inovací a lepší dostupnost dopravních                     

a telekomunikačních sluţeb. Cíl – Evropská územní spolupráce v sobě zahrnuje zvýšení 

účinnosti regionální politiky, bliţší vztahy v oblasti nadnárodních a dvoustranných sladění 

činností mezi pobřeţními regiony a kladení většího důrazu na regionální politiku 

(Boháčková, Hrabánková 2009).  

 

Evropský sociální fond (ESF) bude podrobně rozebírán v následující části této 

diplomové práce. Jelikoţ tento strukturální fond se zabývá především oblastí rozvoje 

vzdělávání, bude podrobněji rozebrána také problematika vzdělání a vzdělávání. 

 

Fond soudrţnosti (FS) je další nástroj, který kromě strukturálních fondů má svou 

činností udrţovat hospodářskou a sociální soudrţnost a solidaritu v rámci členských zemí 

EU. Je to jeden z nejmladších fondů EU. Od svého zaloţení se neřadil mezi strukturální 

fondy. Finanční prostředky byly vypláceny přímo členským státům, ne na regionální 

úrovni. Základní předpoklad pro poskytování finančních prostředků byl ten, ţe výše 

HDP/obyv. mělo jinou úroveň vyplácení. Jednalo se především o to, ţe byla Společenstvím 

uznána celá výše nákladů, na rozdíl od strukturálních fondů, které se podílely na 

financování jen částečně. Jiţ od začátku Fond soudrţnosti vyplácel finanční prostředky na 

projekty zaměřující se na ţivotní prostředí a transevropské dopravní infrastrukturální sítě 

v jednotlivých členských státech s hrubým národním produktem na obyv. měřeným paritou 

kupní síly, která je niţší neţ 90 % průměru Společenství (Boháčková, Hrabánková, 2009). 

Fond soudrţnosti spolupracuje s aktivitami strukturálních fondů v rámci                        

Cíle – Konvergence.  

 

2.2 Principy regionální a strukturální politiky  

 

V rámci strukturální politiky existují čtyři základní a tři doplňkové principy, které 

se objevují v jednotlivých programech i samotné implementaci, tedy realizaci projektu 

(Tauer, 2009): 

 Princip adicionality - v rámci tohoto principu dochází k doplňování prostředků 

národních rozpočtů členských zemí. Je zde určitá výše spolufinancování, ze které 

musí členský stát vycházet. Také zdroje v rámci země musí mít rostoucí trend. 
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 Princip programování - je postupný průběh víceletých a víceoborových programů. 

Na základě tohoto principu vznikají, po kontrole Evropskou komisí, tzv. 

programové dokumenty, prostřednictvím kterých pak dochází k realizaci projektů 

s určitou finanční alokací.  

 Princip koncentrace – na základě předem vytyčených cílů jsou poskytovány 

finanční prostředky ze strukturálních fondů. Podporovány jsou větší projekty, 

jelikoţ je to účelnější, neţ podpora více malých projektů. 

 Princip partnerství – monitorovány jsou dvě oblasti, a to vertikální a horizontální 

partnerství. První zmíněná oblast je určena pro všechny etapy implementace, od 

přípravy aţ po realizaci v rámci spolupráce Evropské komise a členských států. 

Druhé, horizontální partnerství, zahrnuje kooperaci mezi partnery  uvnitř členského 

státu nebo regionu. Samotné partnerství vymezuje i subjekty, které se nepodílejí na 

implementačních strukturách. Do této oblasti patří regiony, města, obce, vzdělávací 

instituce, a tedy i jednotliví příjemci. Samotná definice partnerství není stanovena. 

Kaţdý členský stát má pravomoc si stanovit svá pravidla, proto se můţe stát, ţe pro 

jednotlivé státy budou odlišná. 

 Princip subsidiarity – dbá na dodrţování co nejniţšího stupně rozhodování v rámci 

delegování jednotlivých cílů, které jsou jiţ obsaţeny v Maastrichtské smlouvě. Tím 

mohou národní orgány bez pomoci provádět výběr a posuzovat stav realizace 

projektů. 

 Princip solidarity – je klíčovou oblastí strukturální politiky, a to tím, ţe vyspělé 

státy dávají určité finanční prostředky do společného rozpočtu a dochází tak 

k pomoci méně vyspělým zemím. 

 Princip monitorování a evaluace – plnění jednotlivých postupů a následná kontrola 

je úkolem monitorování a probíhá v době realizace projektu. Evaluace znamená 

proces hodnocení věcnosti a efektivity. Důraz je kladen na vývoj realizace 

operačního programu komplexně. 

 

Oblast strukturálních fondů je velice sloţitá, stále se mění jednotlivé oblasti, a to           

v rámci jednotlivých programovacích období, kdy se nastavují nové postupy a metody. Ve 

společnosti se objevují neustále problémy v různých oblastech a je třeba je řešit v rámci 

EU jako celek, coţ má příznivé účinky pro všechny členské státy a nemusí se s tím potýkat 

kaţdá země samostatně. Na dané programovací období je také vytyčená určitá finanční 
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alokace, která má pomoci rozvinout oblasti, jeţ jsou na tom nejhůře. Postupně dochází 

k čerpání finančních prostředků. Rozdělení prostředků musí být účelné a přesně souviset 

s danou oblastí, která je problémová.  

 

2.3 Charakteristika Evropského sociálního fondu  

 

Podpora vzdělávacích aktivit je zajištěna Evropským sociálním fondem (ESF). 

Tento fond je jedním z nejstarších strukturálních fondů EU. Byl zaloţen v roce 1957 díky 

Římské smlouvě. Cílem bylo sniţovat nezaměstnanost a nastavit lepší fungování trhu 

práce. V jednotlivých obdobích docházelo k vývoji specifických oblastí a docházelo            

k nabývání důleţitosti v rámci ostatních strukturálních fondů. Souviselo to i s postupným 

navyšováním finančních prostředků. V uplynulém programovém období 2004 – 2006 byla 

finanční alokace 456,98 mil. eur pro ESF v ČR. V současném programovacím období    

2007 – 2013 je k dispozici částka 3,8 mld. eur pro ČR (Boháčková, Hrabánková, 2009; 

Marek, Kantor, 2009). 

ESF při vzniku vycházel z vyrovnávacího principu, tzn. ţe jednotlivým členským 

státům byly uhrazovány náklady, které byly v kompetenci členských států (Boháčková, 

Hrabánková, 2009). 

 Od roku 1958 tento fond působil v šesti zakládajících členských zemích. Byla to 

Francie, Itálie, Nizozemí, Německo, Belgie a Lucembursko. Jednotlivé země měly rozdílné 

postavení v oblasti zaměstnanosti. Náplní fondu bylo začlenit nezaměstnané, asi 64 %, na 

trh práce. Především se zaměřoval na rozvoj podnikatelské sféry, vytváření nových 

pracovních míst či zvyšování odborných kompetencí (Boháčková, Hrabánková, 2009). 

Cílem bylo dosáhnout co největší zaměstnanosti v krátké době prostřednictvím státní sféry. 

Náhle nastala situace, kdy došly finanční prostředky určené pro tuto oblast.  

Proto v období 1971 - 1983 proběhla první reforma ESF, kdy došlo ke změně 

pravidel a činnosti samotného fondu. Finanční pomoc nebyla poskytována jen státním 

příjemcům, ale i soukromým firmám (Boháčková, Hrabánková, 2009). Důraz byl kladen 

na rozdělování finančních prostředků, tak aby to přispělo k větší efektivitě. Rozšířila se 

škála zaměstnání. Lidé prošli rekvalifikací, různými kurzy, tak aby se stali lépe 

uplatnitelnými na trhu práce. 

Avšak stále přetrvávala vysoká nezaměstnanost. Především starší osoby, čerství 

absolventi škol a handicapované osoby měli problém najít práci. Nepomáhaly ani finanční 
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prostředky, které rozděloval ESF. Bylo nutné situaci zlepšit. Postupně v letech 1983 - 1988 

se pomoc začala zaměřovat na dvě ohroţené skupiny. Jednak byla pomoc poskytnuta 

regionům, které měly vysokou nezaměstnanost. Druhou skupinou byli mladiství do 25 let a 

potřeba je rychle začlenit do pracovního procesu. Většina finančních prostředků byla 

vynakládána na tyto dvě oblasti, ostatní ustupovalo do pozadí. Fond přestával být efektivní 

a nedošlo ke sníţení nezaměstnanosti. Tudíţ byla nezbytná reforma, tak aby fond získal 

původní záměr činnosti (Boháčková, Hrabánková, 2009). 

V roce 1987 se začaly prosazovat jednotlivé principy, a to koncentrace, 

programování, partnerství a adicionality. V tomto období proběhla první reforma, kdy byl 

kladen důraz na dva cíle, a to Boj s dlouhodobou nezaměstnaností a Usnadnění zapojení 

mladistvých do pracovního ţivota. Cílem bylo také rozvíjet lidské zdroje (Boháčková, 

Hrabánková, 2009). Začaly probíhat jednotlivá školení, kurzy a rekvalifikace, tak aby byla 

lepší uplatnitelnost na trhu práce pro lidi s vyšším věkem, kteří ztratili práci. Rovněţ byly 

zaměřeny na mladé lidi, kteří si hledají své první zaměstnání. Proběhly určité změny a byla 

nastolena opatření, která ale nebyla zásadní. Stále docházelo k problémům, které se 

pomalu a obtíţně řešily.  

 

2.3.1 Evropský sociální fond 2004 - 2006 

 

Základním předpokladem Evropského sociálního fondu v uplynulém 

programovacím období 2004 - 2006 bylo rozvíjet samotné vzdělávání, a to jak vzdělávání 

zaměřené na praktickou stránku výuky, tak zvyšování kvalifikace v jednotlivých oborech. 

Bylo tak nezbytné klást důraz na  následující oblasti (Boháčková, Hrabánková, 2009): 

 sníţení nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, a to 

především sníţení dlouhodobé nezaměstnanosti ţen a muţů,  

 rovné šance pro sociálně vyloučené osoby a pomoci jim rychleji nalézt práci,  

 jednodušší přístup na trh práce s odborným vzděláváním a také sníţení nároků            

v případě stěhování za prací, 

 významnější pohled na pracovní potenciál, zaměření na vědu a výzkum,  podpora 

kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, dále podpora inovací 

v oblasti adaptability a organizace práce a rozvíjení podnikatelského ducha, 

 významnější pozice a více příleţitostí v podnikatelských aktivitách pro ţeny na trhu 

práce. 
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Základními programy ESF v uplynulém programovacím období 2004 – 2006, 

ze kterých se čerpaly finanční prostředky v oblasti lidských zdrojů v ČR a hlavním městě 

Praze byly (FONDY EU, 2011a): 

 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), 

 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD 3), 

 Program Iniciativy Společenství EQUAL, 

 Společný regionální operační program (SROP). 

 

2.3.2 Evropský sociální fond 2007 - 2013 

 

V současném programovacím období 2007 - 2013 je pozornost fondu ovlivněna 

díky rozšiřujícímu se procesu globalizace. Dochází ke stárnutí populace, coţ nepříznivě 

působí na vývoj ve společnosti. Je potřeba zaměřit se na tyto oblasti (EUROPA, 2007): 

 modernizace institucí trhu práce, 

 pokračující vytváření flexibilního trhu práce, 

 zaměření na celoţivotní vzdělávání, 

 dosaţení rovnosti mezi muţi a ţenami na trhu práce, 

 větší podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců - v případě, ţe dochází ke 

změnám v podniku, 

 novinka – posílení činnosti veřejných institucí -  při vytváření a zavádění politiky          

a sluţeb, 

 základem bude nadnárodní spolupráce – za podpory inovací.  

 

V rámci České republiky se čerpají finanční prostředky v oblasti lidských zdrojů 

z následujících operačních programů (FONDY EU, 2011b): 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 

 OP Praha – Adaptabilita (OPPA). 

 

Řídícím orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. 
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2.4 Úloha vzdělání ve společnosti 

 

V kaţdé společnosti je nebytné rozvíjet systém vzdělání, tak aby se neustále 

zlepšovala a zvyšovala úroveň odbornosti, znalostí, dovedností, a tím mohli lidé získat více 

kompetencí k vykonávání činností, které je zajímají. Většina mladých lidí chce získávat co 

nejvíce vědomostí ještě před tím neţ začne pracovat. Aţ v případě, ţe jsou zaměstnáni, 

postupně zvyšují své odborné znalosti v určité problematice v rámci své profese. 

 Vzdělání se stává tím efektivnější, čím více je propojováno s praxí. Proto je 

nezbytné zabývat se propojením teoretického vzdělávání s praktickými zkušenostmi, tak 

aby rostla úroveň vzdělání ve společnosti.  

 

2.4.1 Funkce vzdělání 

 

Vzdělání nepůsobí jen na ekonomický vývoj dané země. Je to především klíčový 

nástroj v rámci sociální struktury společnosti. Zaměřuje se jak na jedince, tak obecně na 

celou společnost. Kaţdý má moţnost rozvíjet se tak, aby byl schopen se v budoucnu 

vyrovnat se zvyšujícími se nároky společnosti. Vzdělání má rozhodující význam pro vývoj 

osobnosti člověka a kvalitu jeho ţivota. Také je klíčovým bodem celé společnosti, protoţe 

zasahuje do hospodářského i kulturního ţivota kaţdé civilizované země. Existuje několik 

funkcí vzdělání (Krebs, 2007): 

 Preventivní funkce – vzdělání je nástrojem k tomu, aby člověk získal dobré 

zaměstnání a mohl dále zabezpečit sebe, rodinu, a tím byl začleněn do společnosti. 

 Socializační funkce – vzděláním člověk získá určité postavení ve společnosti. 

 Kvalifikační funkce – získání určitých kvalifikací k výkonu vybraného povolání. 

 Ekonomická funkce – vzdělání nesouvisí jen s ekonomickým růstem, ale je                

i významným výrobním faktorem. Závislost ekonomického růstu je dána kvalitou 

pracovních sil a schopností ji vykonávat. 

 Sociálně-kulturní funkce – vzdělání v sobě zahrnuje celou škálu vztahů a vazeb 

k rozvíjení osobnosti člověka, jako je tolerance, spolupráce, úcta k ostatním lidem. 

Ovlivňuje také rodinný ţivot, společenské a politické zapojení do společnosti. 

 

Hodnotu těchto funkcí je obtíţné měřit. Je však známo, ţe investovat do vzdělání se 

vyplácí, protoţe je zde vysoká návratnost. Jsou to současné i budoucí předpoklady těch 
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lidí, kteří déle studují, ţe budou mít lepší pozici na trhu práce. Proto jsou finance na 

vzdělání vynakládány efektivně (Krebs, 2007). 

Je třeba rozlišovat pojem vzdělání a vzdělávání. 

„Vzdělávání je proces, v němţ převaţuje informativní aspekt a v němţ jedinec 

získává a osvojuje si soustavu poznatků a dovedností i metodu jejich nabývání. Tyto 

poznatky mají jednak instrumentální povahu, tj. mají specifické funkční určení (např. 

poznatky nutné k výkonu povolání lékaře, právníka atd.), jednak kultivační povahu,           

tj. poznatky obohacující člověka věděním, poznáním, jeho všeobecnou kultivací“ (Krebs,       

s. 414, 2007). 

„Vzdělání je výsledek obou uvedených procesů. Nemá hmotnou podstatu, je jen 

vlastností člověka (můţe s ním disponovat a dále je rozvíjet), nebo charakteristikou dané 

populace. Vzdělání je klasickým příkladem netrţního zboţí. V určitých konkrétních 

historických podmínkách kaţdé země je vţdy rozhodující objem vzdělání (rozsah vzdělání 

ve vztahu k dané populaci), jeho struktura vertikální (stupně, úrovně vzdělání)                     

i horizontální (oborové zaměření vzdělání) a pochopitelně kvalita tohoto vzdělání“ (Krebs 

s. 414 – 415, 2007). 

 

2.4.2 Systém vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

 

V České republice je systém vzdělávání zakotven jednotlivými oblastmi vzdělávací 

politiky. Především jsou to školské soustavy, tedy školy, které tuto oblast zaštiťují. Patří 

zde také mimoškolské instituce, např. vzdělávání v rámci jednotlivých podniků. Systém 

vzdělávání dbá na získání rovných šancí pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat. Orientace je 

zejména na samostatné jedince a jejich zařazení do sociální politiky (Krebs, 2007).  

Kaţdý člověk by měl mít právo v různých stádiích ţivota se vzdělávat. Mělo by mu 

to být umoţněno po celou dobu ţivota, pokud o vzdělávání má zájem. Celoţivotní učení, 

které probíhá od dětského věku po dospělost, je velice důleţité. Neustále totiţ dochází 

k potřebám na trhu práce, aby byla zvyšována úroveň jednotlivých pracovníků. 

Individuálně si chtějí jednotliví jedinci zvyšovat své dovednosti a odborné znalosti. Jejich 

motivací je pak odměna, např. ve zvýšení platu či osobní uspokojení. Celoţivotní učení 

v sobě zahrnuje mnohem více, neţ pouze vzdělávání dospělých. Vzdělávání začíná              

v předškolním věku dítěte, kdyţ zahájí povinnou školní docházku (Krebs, 2007).  Existují 

dvě základní etapy v rámci celoţivotního učení, které v sobě zahrnuje počáteční vzdělávání 

a další vzdělávání (Veteška, Tureckiová, 2008): 
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 Počáteční vzdělávání obsahuje celkové formální vzdělávání v rámci vzdělávací 

soustavy primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání. Toto vzdělávání 

probíhá od útlého věku dítěte. Nejdříve dítě nastoupí povinnou školní docházku, 

poté buď vstoupí na trh práce, nebo se dál vzdělává. Většinou dítě pokračuje ve 

vzdělávání. Zřídka se stává, ţe by dítě ukončilo studium po základní škole. 

Následuje střední vzdělávání, které má všeobecný nebo odborný charakter. 

Ukončeno je zpravidla maturitní zkouškou, výučním listem nebo závěrečnou 

zkouškou. Poslední oblastí je terciární vzdělávání, které v sobě zahrnuje buď 

specializované odborné vzdělání, nebo umělecké vzdělání. Zde patří vysokoškolské 

vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a také vyšší odborné vzdělávání na 

konzervatořích. 

 Další vzdělávání je realizováno po ukončení počátečního vzdělávání a je dáno 

prvním vstupem jedince na trh práce. Můţe být zaměřeno na různé oblasti znalostí, 

dovedností či zkušeností. Existují různé typy dalšího vzdělávání, je to profesní 

vzdělávání, občanské a zájmové vzdělávání. 

 

Během celého ţivota dochází k provázanosti jednotlivých typů vzdělávání. Dělí se 

na několik dalších oblastí, a to formální vzdělávání, neformální a informální vzdělávání. 

Ve vzdělávacích institucích a školách probíhá formální vzdělávání. Jsou zde definovány              

a legislativně vymezeny prostředky a způsoby hodnocení. Dochází také k návaznosti 

vzdělávacích stupňů, a to jak základního, středního tak vysokoškolského. Na základě 

dosaţené určité odbornosti jsou vystavována vysvědčení, diplomy či certifikáty (Veteška, 

Tureckiová, 2008). Vedle toho stojí neformální vzdělávání, u tohoto typu vzdělávání se 

nejedná o komplexní školské vzdělání. Jsou to především dobrovolné, výchovně-

vzdělávací aktivity mimo rámec oficiálního školského systému. Organizátoři jsou 

především nestátní neziskové organizace, kulturní zařízení, střediska volného času 

(MŠMT, 2007a). 

Třetí oblast, tedy informální vzdělávání, je získávání vědomostí, kompetencí 

z opakujících se činností v práci, rodině a ve volném čase. Je to rovněţ sebevzdělávání, ale 

není zde moţnost ověření si svých nabytých znalostí. Není zde dohled ţádné instituce, 

tudíţ jedinec se musí spoléhat sám na sebe (Veteška, Tureckiová, 2008). 

V diplomové práci bude podrobněji rozebrána problematika počátečního vzdělávání 

a dva konkrétní projekty, které se realizují v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, oblast 

podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání 
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pro konkurenceschopnost. Projekty se týkají podpory vzdělání gymnázií a středních škol 

v Moravskoslezském kraji. Počty studentů v posledních čtyřech letech uvádí Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Počty studentů v letech 2006 – 2009 v Moravskoslezském kraji 

Typy středních škol 
Počty studentů ve vybraných letech 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Gymnázia 17300 17386 17399 16958 

Odborné školy bez nástavby 50705 49452 48388 47053 

Odborné školy s nástavbou 5216 5198 5551 5837 

Celkem studentů 73221 72036 71338 69848 

Zdroj: ČSÚ, 2011. Vlastní zpracování. 

 

Z Tab. 2.1 vyplývá, ţe dochází k poklesu počtů ţáků studujících na odborných 

školách bez nástavby. Souvisí to především se zvyšováním nároků na vzdělání 

v jednotlivých krajích ČR. Dále lze vidět, ţe se celkově v posledních letech sniţuje počet 

studentů, coţ je dáno stavem současné populace. 

 

2.5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 

Tato kapitola je zpracována podle Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (MŠMT, 2007b) a Prováděcího dokumentu (MŠMT, 2010a). 

Vzhledem k vysokému stupni sloţitosti problematiky vzdělávání připravila ČR pro období 

2007 - 2013 samostatný Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 

Je zaměřen na podporu rozvoje potenciálu populace ČR, utváření vhodných podmínek pro 

vzdělávání a učení, dále intervence v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím 

rozvoje rozmanitých forem celoţivotního vzdělávání, a také vytváření prostředí pro 

výzkum, vývoj a inovaci. Dále jde o vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, 

výzkumem a výrobou. OP VK byl schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007, a spadá 

pod tematické operační programy, také patří k vícecílovým operačním programům.  

 

OP VK se zaměřuje na tři klíčové oblasti, a to Počáteční vzdělávání, Terciární 

vzdělávání a Další vzdělávání. Bliţší specifikace bude pouze v oblasti počátečního 

vzdělávání, jelikoţ v dalších kapitolách se vychází z realizovaných projektů zaměřených 

na počáteční vzdělávání. 
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Kaţdý operační program v rámci ČR má vytyčen globální cíl a čtyři specifické cíle, 

které se liší podle jednotlivých oblastí zaměření.  

 

Globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti, tak aby byla posílena 

konkurenceschopnost ČR. Důraz je kladen na modernizaci systému celoţivotního učení          

a zlepšování podmínek ve výzkumu a vědě. 

 

Specifické cíle zahrnují jednotlivé kroky, tak aby došlo k naplnění globálního cíle. 

Do specifických cílů OP VK patří:  

 Podpora dalšího vzdělávání prostřednictvím posílení adaptability a flexibility 

lidských zdrojů – je to základní faktor konkurenceschopnosti ekonomiky                   

a udrţitelného rozvoje ČR. 

 Zlepšování systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a vzájemné 

propojení se systémem celoţivotního učení – dosáhnutí moderního, kvalitního               

a efektivního systému celoţivotního učení. 

 Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání                

– důraz na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání a na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů. 

 Podpora inovační procesu jako celku – inovace v oblasti terciárního vzdělávání             

a vzájemná propojenost s výzkumem a vývojovou činností. 

 

2.5.1 Priority programu OP VK 

 

V rámci tohoto operačního programu je k dispozici sedm prioritních os, které jsou 

komplementární a plně korespondují s prioritami ESF v programovacím období             

2007 - 2013. Jednotlivé rozdělení je uvedeno v Tab. 2.2. 

Tyto prioritní osy jsou zacíleny tematicky, geograficky i finančně a obsahují 

jednotlivé oblasti, které jsou klíčové v oblasti ESF. Je to zejména zvyšování odborné 

přípravy na celoţivotním vzdělávání, rozvoj výzkumu a inovací v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů, zlepšování kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné 

přípravy. 
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Tab. 2.2: Rozdělení OP VK dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 1 

Počáteční vzdělávání 

Prioritní osa 2 Terciární 

vzdělávání, výzkum a 

vývoj 

Prioritní osa 3 Další 

vzdělávání 

Prioritní osa 4a 

Systémový rámec 

celoţivotního učení 

(cíl Konvergence) 

Prioritní osa 5a 

Technická pomoc (cíl 

Konvergence) 

Prioritní osa 4b 

Systémový rámec 

celoţivotního učení 

(cíl Region. 

Konkurenceschopnost 

a zaměstnanost) 

Prioritní osa 5b 

Technická pomoc (cíl 

Region. 

Konkurenceschopnost 

a zaměstnanost) 

Opatření 1.1 Zvyšování 

kvality ve vzdělávání 

Opatření 2.1                

Vyšší odborné vzdělávání 

Opatření 3.1                 

Individuální další 

vzdělávání 

Opatření 4.1               
Systémový rámec 

počátečního vzdělávání 

Opatření 5.1                    

Řízení, kontrola, 

monitorování a 
hodnocení programu 

Opatření 1.2             

Rovné příleţitosti dětí a 

ţáků včetně dětí a ţáků 
se 

speciál.vzděl.potřebami 

Opatření 2.2 

Vysokoškolské 
vzdělávání 

Opatření 4.2                  
Systémový rámec 

terciárního vzdělávání 

a rozvoje l.z.ve VaV 

Opatření 5.2 

Informovanost a 
publicita programu 

Opatření 1.3                   

Další vzdělávání 

pracovníků škol a 

školských zařízení 

Opatření 2.3                   

Lidské zdroje ve 

výzkumu a vývoji 

Opatření 3.2                 

Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání 

Opatření 4.3                       

Systémový rámec 
dalšího vzdělávání 

Opatření 5.3               

Absorbční kapacita 

subjektů 
implementujících 

program 
Opatření 2.4               

Partnerství a sítě 

Zdroj: MŠMT, 2007b. Vlastní zpracování. 

 

2.5.2 Počáteční vzdělávání v rámci OP VK 

 

Tato podkapitola také vychází z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (MŠMT, 2007b). Situace v České republice prošla od 90. let mnoha 

změnami. Cílem bylo upravit v té době centralizovaný a direktivně řízený systém 

základního a středního školství. Bylo vysledováno, ţe pomůţe delegování pravomocí na 

niţší úrovně a diferenciace rolí ve školství. Školský zákon č. 561/2004 Sb., který realizuje 

rozsáhlejší změny v cílech a obsahu vzdělávání, se stal klíčovým.  

Na základě toho byly připraveny strategické dokumenty Národní program rozvoje 

vzdělávání v roce 2001 a následně v roce 2002. V roce 2005 to byl dokument Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. Vše je zatím v přípravné 
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fázi právních předpisů a metodik. Samotná kurikulární reforma je na úrovni předškolního 

vzdělávání a je nachystáno plošné zavádění reformy v oblasti základního vzdělávání. 

Klíčovým prvkem této reformy je změna v objemu mnoţství vyučovaných předmětů a také 

zaměření na ţáky. Reforma má zajistit zvýšení kvality odbornosti jednotlivých učitelů 

škol. 

Typické pro vývoj 90. let bylo zvýšení nabídky středního odborného vzdělávání, 

otevíraly se nové obory. Dále se zvýšil počet středních škol, které se zapojují do projektů 

se zahraničními partnery.  

Rovněţ začal být kladen důraz na sociálně znevýhodněné osoby. V roce 2005 

vznikla Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jeţ je 

určena pro děti v předškolním období, které jsou na nízké úrovni vzhledem k celé 

společnosti.  Zaměření také směřuje na projekty integrující zdravotně postiţené ţáky do 

běţných škol.  

I přes viditelný posun na základních a středních školách, je stále dost oblastí, kde je 

potřeba udělat změnu. Musí dojít ke zlepšení celkového systému vzdělávání. V počátečním 

vzdělávání je třeba klást důraz na rozvoj klíčových kompetencí. Také musí být dbáno na 

jazykové vzdělávání a zlepšit přípravu k podnikání.  

Celkově je nízká úroveň individuálního přístupu k ţákům, především mimořádně 

nadaných a dále jsou to sociálně vyloučené skupiny ţáků. Nezbytné je otevřené pojetí 

školních vzdělávacích programů, tím by se zabezpečil rovný přístup.  

Je nezbytné učinit kroky v oblasti dalšího vzdělávání učitelů jednotlivých škol pro 

dosaţení cílů kurikulární reformy. Míra kvalifikace se neustále zvyšuje, proto je nezbytné 

si znalosti obnovovat a zdokonalovat ve všech směrech. Zvýšená pozornost se musí 

věnovat rozvíjení kompetencí učitelů na jednotlivých školách např. vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, jsou to především děti sociálně znevýhodněných 

v předškolním věku. Blíţe je vysvětlen pojem Kurikulární reforma, nebo-li reforma 

vzdělávání. Kurikulární reforma se týká samotného průběhu studia, obsahu a forem výuky, 

souvisí s postupným zavedením konceptu dvouúrovňového kurikulárního modelu. 

 

Další nedostatky nastávají v rozdílné vybavenosti škol v ČR. Školám chybí 

moderní pomůcky k výuce i učební texty pro zefektivnění výuky. Školy málo pouţívají 

výpočetní techniku ve výuce. Problémem zůstává i spolupráce v rámci mezinárodních 

projektů, stále zde existuje jazyková bariéra.  
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Při přípravě OP VK byla provedena SWOT analýza ekonomické a sociální situace 

v oblasti vzdělávání. Z analýzy vyplynulo, ţe je nezbytné zahájit plnou realizaci 

kurikulární reformy, tak aby se zvýšila úroveň vzdělávání v ČR. V určitých typech škol jiţ 

byla zavedena do systému školy, ale je třeba jí rozvinout na dalších školách. Klíčovým 

prvkem jsou zde učitelé a ředitelé škol. Největší pozornost bude věnována přípravě             

a rozšíření znalostí ředitelů škol a školských zařízení, systémová příprava pracovníků 

v rámci řídících funkcí. 

 

Globálním cílem Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je zvýšení klíčových 

kompetencí absolventů pomocí rozvoje a zkvalitňování tohoto vzdělávání, tak aby byla 

následná motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

Specifickými cíli Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání jsou: 

 zlepšení kvality počátečního vzdělávání, 

 zajištění rovných příleţitostí pro děti a ţáky, včetně dětí a ţáků se speciálními 

potřebami, 

 zvýšení kompetencí jednotlivých pracovníků škol i školských zařízení. 

 

V rámci Cíle Konvergence je realizována pomoc v rámci tří oblastí podpory, a to: 

 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

 Oblast podpory 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

 

Zaměření je pouze na oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, z toho 

důvodu, ţe oba projekty v diplomové práci, jsou realizovány právě zde. Tato oblast 

podpory zahrnuje následující činnosti: 

 Implementace školních vzdělávacích programů (ŠVP) na školách a školských 

zařízeních, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do nových 

školních vzdělávacích programů. 

 Zvýšení a zlepšení výuky v cizích jazycích ve středních školách (včetně                 

e-learningu). 
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 Rozvoj významných oblastí, a to především zavádění vyučovacích metod, 

organizačních forem a výukových činností. 

 Ve výuce i mimo vyučování vyuţívání ITC ţáky i učiteli. 

 Rozvoj portálových sluţeb a vytváření informačního a komunikačního systému. 

 Zlepšení vzdělávání v oblasti podnikání. 

 Důraz na environmentální oblast, a s tím související rozvoj schopností a dovedností 

ţáků. 

 Zkvalitnění evaluačního prostředí. 

 

Kvalita počátečního vzdělávání bude dosaţena pouze za plné realizace kurikulární 

reformy, jak jiţ je zdůrazněno výše. Doposud docházelo k velmi malému posunu realizace 

kurikulární reformy na jednotlivých školách. Stav reformy je neustále sledován. Kaţdý rok 

vychází Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR, která uvádí aktuální 

situaci ve školství. Poslední zpráva uvádí situaci ve školství za školní rok 2009/2010. Ze 

zprávy vyplývá, ţe nedošlo k zásadním změnám, pouze proběhlo pár dílčích změn na 

školách. Školy především změnily strukturu studijních oborů, a to především ty, které 

vyučují podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Jsou zde zahrnuty všechna 

gymnázia a některé odborné školy v ČR. Součástí toho byly také přípravy na nové 

maturitní zkoušky, které od roku 2010 byly schváleny. Dále byla přijata celá řada 

dokumentů. V lednu 2009 to byl Implementační plán Strategie celoţivotního učení, 

v dubnu 2009 pak Akční plán koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. A v březnu 2010 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (MŠMT, 2010c). 

V ČR není kurikulární reforma stále dokončena. Postupně se řeší situace na 

jednotlivých školách a nastavují se jasná pravidla při dokončování příprav. Změny jsou 

pomalé.  Aby byla dosaţena plná kvalita kurikulární reformy co nejrychleji, musí se 

školství podporovat finančními prostředky i nadále (MŠMT, 2007b). 

 

2.6 Financování projektů vzdělávání  

 

Ze zvyšujících se nároků jednotlivců i společnosti vyplývá potřeba zvýšit kvalitu 

vzdělání na určitou úroveň, a s tím souvisící dokončení kurikulární reformy. ČR čerpá 

finanční prostředky na rozvoj vzdělávání, jak z  OP VK prostřednictvím ESF, tak 

prostřednictvím státního rozpočtu ČR. 
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Pro financování vzdělávání v ČR jsou klíčové dvě oblasti (Krebs, 2007): 

 Financování na vynakládání limitovaných prostředků ze státního rozpočtu. Je 

nezbytné, aby bylo více efektivní.  Je dbáno jak na kvalitativní, tak kvantitativní 

kritéria vzdělání a dále na určitou výši nákladů, která bude přijatelná pro 

společnost. Součástí toho je nutná úprava nynějšího tzv. normativního způsobu 

financování škol, které je pouze orientované na kvantitu. Jednotlivé finance jsou 

rozdělovány školám ministerstvem školství v rámci stanovených pravidel. Je to 

dáno počtem ţáků nebo studentů podle jednotlivých stupňů, typů či oborů škol. 

Důraz je kladen na demokratický přístup řízení jednotlivých škol, tak aby došlo        

k praktickému zaměření na kvantitu. Nehovoří se o kvalitě normativní metody 

výuky. Dotace školám z veřejných zdrojů by neměly být závislé na kvantitě, tedy 

mnoţství ţáků, naopak by mělo dojít k rozvoji kvality výuky. 

 Druhou klíčovou oblastí je financování, které bude více zaměřené na diverzifikaci 

finančních zdrojů. Musí dojít k nastavení jasných pravidel, podle kterých by se 

uplatňovaly zdroje, které stojí mimo státní rozpočet. V jednotlivých typech 

vzdělávání bude třeba učinit určité kroky, které budou nezbytné pro podporu 

samotných škol. 

 

Financování projektů vzdělávání v rámci OP VK vychází z finančního rámce 

Národního strategického referenčního rámce, který má na starosti rozdělení prostředků ze 

Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na jednotlivé operační programy. Implementace 

OP VK je pod záštitou Evropského sociálního fondu, který jej financuje a tím i naplňuje 

poţadavek monofondovosti. To znamená, ţe operační programy mohou být financovány 

z jednoho fondu Evropské unie. OP VK patří mezi neinvestiční (neinfrastrukturální) 

projekty. Některými zdroji jsou nazývány měkkými projekty. Pozornost těchto projektů je 

věnována investicím do rozvoje lidských zdrojů, především do vzdělávání, a to jak 

celoţivotního, tak rekvalifikace či speciální formy vzdělávání. Začleněna je zde také 

problematika zaměstnanosti a rovných příleţitostí (MŠMT, 2007b; Tauer, 2009). V rámci 

OP VK jsou projekty z 85 % financovány z ESF a zbylých 15 % je prostřednictvím 

státního rozpočtu ČR. 

 

Kaţdý měsíc je aktualizováno čerpání finančních prostředků z jednotlivých fondů 

EU. Uvedená Tab. 2.3 zobrazuje aktuální stav čerpání jednotlivých prioritních os v rámci 

OP VK k 31. lednu 2011. 
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Tab. 2.3: Aktuální čerpání finančních prostředků z OP VK  

Číslo 

pr. osy 
Název prioritní osy 

Celková finanční 

alokace 2007 - 2013 

Proplacené finanční 

prostředky 
Podané ţádosti 

v mil. Kč v % v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

1 
Počáteční vzdělávání 

17 475,30 33,60 5 559,40 31,80 41 418,30 237,00 

2 
Terciární vzdělávání, 

výzkum a vývoj 17 875,60 35,00 2 125,40 11,90 22 721,30 127,10 

3 
Další vzdělávání 

8 270,10 15,60 512,50 6,20 5 270,40 63,70 

4 a,b 
Systémový rámec 

celoţivotního učení 6 481,00 12,00 522,50 8,10 3 986,90 61,50 

5 a,b 
Technická pomoc 

2 087,80 3,80 357,10 17,10 1 073,40 51,40 

Celkem OP VK 52 189,80 100,00 9 076,90 17,40 74 470,30 142,70 

Zdroj: MMR, 2011. Vlastní zpracování. 

 

Z uvedené tabulky lze vyčíst jednotlivé rozdělení finančních prostředků v rámci 

prioritních os OP VK. Celková finanční alokace je 52 189,8 mil. Kč. K 31. 1. 2011 je 

proplaceno 9 076,9 mil. Kč, coţ je 17,4 %. Stav podaných ţádostí je v celkové finanční 

alokaci 74 470,3 mil. Kč, coţ je 142,7 %, překračuje to tak celkové moţné čerpání 

finančních prostředků o 42,7 %. Jsou zde pouze podané ţádosti. Finančně podpořeno bude 

jen určité procento všech projektů. Většina projektů je vyřazena v rámci schvalovacího 

procesu. 

 

V rámci počátečního vzdělávání je k dispozici finanční alokace ve výši 17 475,3 

mil. Kč, coţ je 33,6 % z celkového čerpání OP VK.  

Lze vidět, ţe v počátečním vzdělávání je podáváno nejvíce projektů. Podané 

ţádosti jsou ve výši 41 418,3 mil. Kč, coţ o 137 % přesahuje moţnou alokaci této osy. Je 

zřejmé, ţe projde jen poměrná část projektů.  

Z toho vyplývá, ţe nejvíce bylo čerpáno v rámci prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání, a to ve výši 5 559,4 mil. Kč, coţ je 31,8 %. 

 

2.7 Implementační struktura OP VK 

 

Řízení, tedy monitoring, mají na starost jednotlivé subjekty, mezi kterými je 

vzájemná provázanost. Patří zde tyto subjekty (FONDY EU,  2011c): 
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 Řídící orgán OP VK je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Řídící orgán 

má na starost celkovou realizaci programu. Jeho hlavní náplní je připravit OP          

a předloţit ho Evropské komisi. Dále je jeho náplní monitoring, ověřování, řízení, 

audit a hodnocení programu. Tvoří výroční a závěrečné zprávy OP, schvaluje 

individuální projekty a globální granty. Kontroluje publicitu a poskytuje aktuální 

informace. Část svých pravomocí svěřuje zprostředkujícímu subjektu.  

 Zprostředkující subjekt OP VK je Czech Education and Research Agency a také 13 

krajů, kromě hl. města Prahy. Patří zde kraje, které mají klíčovou roli v rámci 

celého OP. Příjemci projednávají jednotlivé otázky týkající se samotných projektů 

právě s těmito subjekty. Mezi svěřené pravomoci krajů patří výběr projektů, 

monitoring, kontrola a ověřování ţádostí o platby. 

 Monitorovací výbor OP VK je tvořen zástupcem Řídícího orgánu, zástupci MMR        

a krajů a dalšími. Spolu s  Řídícím orgánem provádí zabezpečení kvality provádění 

OP. Jedná se o určení kritérií pro výběr projektů, schvalování výroční a závěrečné 

zprávy OP a jednotlivé změny OP. 

 Platební a certifikační orgán OP VK je Ministerstvo financí, odbor Národního 

fondu. Jeho náplní je spravovat prostředky ze SF a FS na účtech ČNB. Dostává 

platby z Evropské komise a převádí je na příjmové účty jednotlivých kapitol 

státního rozpočtu. V případě nevyuţitých prostředků je vrací Evropské komisi. 

Tento orgán provádí kontroly na místě u příjemců. 

 Auditní orgán OP VK je Ministerstvo financí, odbor Centrální harmonizační 

jednotky pro finanční kontrolu. Jeho náplní je řízení a koordinace systému kontroly 

financí, provádění auditu. Jednou za rok zpracovává konsolidační plán auditů 

prostředků poskytovaných z fondů EU. 

 

Současně s implementací musí dojít k dodrţení horizontálních témat OP VK, a to 

prostřednictvím určitých principů. Důraz je kladen na princip rovných příleţitostí ve všech 

prioritních osách. Jednotlivé projekty jsou posuzované s ohledem na zajištění rovného 

přístupu k nabízeným příleţitostem. Největší pozornost je věnována ţenám, rovnému 

přístupu na trh práce. Je to důleţité, protoţe ţena obecně má niţší mzdu neţ muţ a méně 

ţen je také ve vedoucích pozicích. Z tohoto důvodu jsou projekty posuzovány z hlediska 

nabízených příleţitostí a doprovodných opatření, tak aby byly odstraněny veškeré bariéry 

(MŠMT, 2007b). 
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Princip udrţitelného rozvoje je zohledňován v  celé společnosti, a to přes 

ekonomiku, ţivotní prostředí, dopravu, cestovní ruch, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, 

zaměstnanosti a sociálního začleňování. Princip bude dokládán pomocí začleňování 

environmentálního vzdělávání při tvorbě nových vzdělávacích programů pro studenty         

a pedagogy (MŠMT, 2007b). 
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3 Příprava vzdělávacích projektů    

 

Rozhodnutí o projektu není nahodilé, musí odpovídat programovacímu procesu,      

a to ve smyslu komplexního řešení regionálních priorit v rámci vytyčených programů                    

ve vzájemné návaznosti cílů, priorit a kritérií s programy, které byly odsouhlaseny vládou 

ČR a Evropskou komisí. Na základě toho můţe docházet k realizaci projektů, čerpání 

určité výše finančních zdrojů a následnému hodnocení dopadů na společnost. Projekty 

připravované v praxi bývají účelnější a lépe se realizují, neţ v případě obecného zaměření. 

Evropská unie vyţaduje, aby byl projekt komplexní. Je-li projekt připravován v praxi, je 

snazší příprava projektového záměru, coţ usnadní realizaci projektu. Kaţdý projekt musí 

mít jasný a srozumitelný záměr. Také formulace musí být konkrétní a kvalifikovatelná, tak 

bude dosaţeno úspěšnosti realizaci projektu (Vilamová, 2005). 

Poté, co víme, jaký projekt chceme vytvořit, je nezbytným krokem nalezení 

vhodného týmu osob, kteří budou spolupracovat. Je důleţité si ujasnit, jak bude samotný 

projekt proveden, kolik finančních prostředků bude potřeba, vybrat osoby s odpovídající 

odborností. Máme-li alespoň zhruba představu o našem záměru, je potřeba projekt řádně 

připravit (Marek, Kantor, 2009). Nezbytné je dbát na formální, ale také na obsahovou 

stránku projektu. Předpokladem pro kladné schválení projektové ţádosti je splnění 

předepsaných náleţitostí.  

 

3.1 Projektový cyklus a jeho fáze 

 

Kaţdý projektový cyklus má stanoveny jednotlivé fáze, které je třeba řídit, tak aby 

docházelo k jejich postupnému plnění. Délka fází se liší podle typu projektu. Logickou 

návaznost je třeba dodrţovat při plnění těchto fází. Je závislá na jednotlivých financích              

a přesném časovém období. Je třeba dosáhnout dlouhodobě udrţitelných výsledků pomocí 

splnění širších cílů jednotlivých operačních programů. Tyto cíle zahrnují jednotlivé záměry 

a rozvojové strategie. Je uveden projektový cyklus, který se skládá ze šesti fází (Marek, 

Kantor, 2009): 

1. Identifikace a formulace záměru. Je vytyčena prvotní myšlenka a její návrh. 

Předcházet by měla podrobná analýza problémové oblasti v určitém regionu, zda 

samotný nápad vychází z cílů vybraných 26 operačních programů. Nabízena je         

i rada příslušného orgánu, který se zabývá touto problematikou. 
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2. Příprava projektu a jeho formulace. Je zpracována finanční a institucionální analýza 

a následné dopady na ţivotní prostředí. Opět musí dojít ke kontrole cílů a plánu 

projektu. V této fázi je vybrán projektový tým. Také se určuje velikost rozpočtu, 

klíčové aktivity, časový harmonogram a personální sloţení. Důraz je kladen na 

posouzení všech rizik, která mohou nastat. Význam a proveditelnost projektu je 

hlavním účelem této fáze. Důkladně se propočítává celková finanční výše potřebná 

k realizaci, a výše příspěvků ze SF. Podmínkou úspěchu je existence kvalitního 

plánu.  

3. Posouzení a schválení. Řídící orgán kontroluje přijatou projektovou ţádost. 

Hodnocení zahrnuje posouzení formální správnosti, i věcné přijatelnosti. 

Posuzovány jsou finanční, ekonomické, sociální aspekty projektu a dopady na 

horizontální témata. Musí být zajištěna provázanost řídícího orgánu a ţadatele          

o dotaci, tak aby docházelo ke komunikaci, byl hodnocen průběţný stav                    

a odstranily se případné nedostatky. 

4. Vyjednávání a financování. V této fázi se upravuje rozpočet, který je poté závazný 

a ovlivňuje celou realizaci projektu. Jeho výše je přesně stanovena. Dochází 

k podpisu smlouvy ţadatele s řídícím orgánem. Poskytnutá dotace je vynaloţena 

k určitému účelu a nelze ji vyuţít jinak. 

5. Implementace a monitoring. Projekt je kontrolován v průběhu realizace projektu 

tak, aby se nenašly později problémy, které by mohly realizaci narušit. V případě 

nesrovnalostí, jsou nastaveny opravné prostředky a doba oprav tak, aby nedošlo 

k narušení realizace projektu. 

6. Hodnocení. Závěrečná fáze, která zkoumá efektivnost a dopady projektu. Zjišťuje, 

jestli je vše v souladu se stanovenými cíli, zda došlo k naplnění výstupů, tedy 

jednotlivých monitorovacích indikátorů projektu. Výstupy projektu dále ovlivňují 

další činnost ţadatele související s projektem. 

 

Těchto šest etap představující projektový cyklus na sebe musí navazovat tak, aby 

vše běţelo správně a podle plánu. S tím souvisí přesné definování pojmů projekt                  

a program. Projekt obsahuje řadu aktivit, kde jsou přesně určené cíle vedoucí k výsledku 

v určitém časovém období, aby byl vytvořen jedinečný produkt nebo sluţba. V rámci 

projektu musí být splněny stanovené cíle a jednotlivé záměry v určitém časovém období. 

Program obsahuje řadu projektů, kdy jednotlivé cíle napomáhají ke společnému celkovému 
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cíli na úrovni jednotlivých regionů, sektorů či v rámci jedné nebo více zemí (Vilamová, 

2005). 

 

3.2 Příprava projektové ţádosti v rámci OP VK 

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, stejně jako 

v ostatních operačních programech, musí být vytvořen projektový záměr, který se formou 

projektové ţádosti předkládá MŠMT, jenţ je řídícím orgánem. Samotná projektová ţádost 

se odevzdává jak v tištěné, tak v elektronické podobě. V  OP VK se vyplňuje  elektronická 

ţádost v systému BENEFIT7. Při vyplňování se musí dodrţovat určité náleţitosti, které 

jsou stanoveny a musí se vyplnit všechny poloţky, viz. Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1: Obsah elektronické ţádosti BENEFIT7 

Identifikace ţádosti Název projektu, registrační číslo, datum zaloţení a finální stav 

Projekt Číslo a název OP, název výzvy, prioritní osy a oblasti podpory 

Ţadatel projektu Název organizace a právní forma 

Adresa ţadatele Sídlo organizace 

Osoby ţadatele Kontaktní osoby, jejich funkce 

Partner projektu Všichni partneři - název organizace a právní formy 

Adresa partnera Sídlo organizace 

Osoby partnera Kontaktní osoby, jejich funkce 

Popis projektu 

Cíl projektu, popis cílových skupin, přínos pro cílovou skupinu, rizika 

projektu, inovativnost, vazby na jiné projekty, vnitřní postupy a řízení 

organizace 

Území dopadu a realizace NUTS 

Klíčové aktivity Všechny klíčové aktivity - popis + výstupy 

Harmonogram aktivit Časové určení všech klíčových aktivit 

Realizační tým Osoby realizačního týmu, sídlo, úvazek, forma smlouvy 

Rozpočet projektu Jednotlivé kapitoly rozpočtu 

Přehled financování 
Příjmy projektu, způsobilé/nezpůsobilé výdaje, veřejné 

spolufinancování - ESF, státní rozpočet ČR 

Harmonogram čerpání Jednotlivé ţádosti o platbu, datum předloţení 

Horizontální témata Vliv na rovné příleţitosti, udrţitelný rozvoj 

Kategorizace pomoci Hospodářská činnost, typ území, prioritní téma, prostředky z EU 

Monitorovací indikátory Název monitorovacího indikátoru a plánovaná hodnota 

Dodavatelé k výběrovému řízení Název a sídlo dodavatele 

Výběrové řízení Vyhlašovatel, specifikace zakázky, finanční alokace 

Publicita Způsoby zajištění publicity 

Další projekty Návaznost na další projekty 

Přílohy projektu 
Právní subjektivita ţadatele, prohlášení o bezdluţnosti, prohlášení 

zapojení partnera do projektu, prohlášení o velikosti podniku atd. 

Zdroj: BENEFIT7, 2011. Vlastní zpracování. 

 



 

26 

Elektronická ţádost BENEFIT7 má výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je 

automatické generování do systému, tím je zajištěna lepší kontrola údajů. Také některé 

výpočty jsou vyplňovány automaticky a rozděleny dle výše spolufinancování. Mezi 

nevýhody patří technická stránka, kde je pozornost věnována pouze obsahové stránce 

(Přichystal, 2008). 

 

3.3 Hodnocení projektů 

 

Na základě odevzdané projektové ţádosti probíhá jednotlivými kraji, které jsou 

zprostředkující subjekty, výběr projektů. Projekty, které jsou odevzdané včas a mají-li 

předepsané náleţitosti pro příjem ţádosti, obdrţí registrační číslo. Nejprve probíhá 

hodnocení přijatelnosti, kdy je hodnoceno, zda je ţadatel oprávněným ţadatelem v rámci 

grantového schématu. U OP VK se hodnotí, zda je to v souladu s výzvou, jaké je místo 

realizace projektu, doba trvání projektu. Také se kontroluje rozpočet projektu, zda 

odpovídá reálnosti. Poté následuje formální hodnocení, které hodnotí, zda vše bylo 

odevzdáno na předepsaných formulářích, jak stanovuje výzva. Jedná se např. o podpisy 

oprávněných osob. V případě drobných chyb je moţnost opravy formálních nedostatků 

v určité lhůtě.  Při nedodrţení termínu je ţádost vyřazena z dalšího hodnocení (Tauer, 

2009). 

Po hodnocení přijatelnosti a formálním hodnocení následuje věcné hodnocení. Toto 

hodnocení je vykonáno administrátorem, který kontroluje věcnou stránku projektu. Tato 

osoba musí být nestranná a důvěrná. Projektová ţádost je schvalována hodnotící komisí, 

která je nestranná. Jednotlivá hodnotící kritéria a samotné bodové hodnocení jsou obsaţeny 

v Příručce pro ţadatele. Ţadatelé o finanční podporu se tak mohou dopředu připravit. Body 

z hodnotících kritérií jsou jednotlivě hodnoceny a následně sečteny. Projekt dostává 

doporučení, v případě, ţe rozmezí bodů je 50 aţ 65. K těmto bodům jsou připočteny 

bonifikace za zapojení do Integrovaného plánu rozvoje měst a body, jsou-li splněny 

specifické kritéria výzvy (Tauer, 2009). 

Na základě schválení věcnými hodnotiteli, je ţádost dána do finálního hodnocení, 

kdy výběrová komise rozhodne, zda bude projekt realizován. Je-li projekt vybrán, můţe 

komise navrhnout krácení projektu nebo úpravu projektu. Po úpravách je ţádost komisí 

finálně uloţena. 
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V případě kladného vyhodnocení projektového záměru jsou informováni úspěšní 

ţadatelé prostřednictvím elektronického účtu. Také řídící orgán zveřejní seznam 

schválených projektů. Neznamená to ovšem, ţe daný projekt automaticky dostává dotaci, 

souvisí s tím řada kroků. Dokládají se další dokumenty např. Doloţení bezdluţnosti vůči 

veřejné správě a zdravotním pojišťovnám nebo doloţení samostatného bankovního účtu 

pro projekt. Lepší je mít podklady dopředu připraveny, protoţe lhůta pro doloţení bývá 

zpravidla kratší neţ jeden měsíc (Dočkal, 2007). 

 

3.4 Monitoring projektů vzdělávání 

 

Během realizace probíhá samotný monitoring projektů. Sleduje se samotná 

realizace projektu a v rámci monitorování dochází i k identifikaci rizik. Předcházením rizik 

se zabrání případným chybám a nesrovnalostem ve financování projektů. Monitoring je 

podkladem pro kontrolu či audit projektu. Jedná se o nejnáročnější fázi celého projektu. 

V rámci kaţdého projektu jsou rozhodující, jak věcné aspekty řízení, tak finanční aspekty 

řízení projektů. Při monitorování se vychází ze schválené projektové ţádosti. Postupně 

musí být naplněny jednotlivé aktivity, které jsou náplní projektu (MŠMT, 2010b). 

Projektový tým projektu postupuje dle naplánovaných klíčových aktivit a fází, které jsou 

popsány v projektové ţádosti. Cílem kaţdého projektu je dosaţení stanovených ukazatelů 

výsledků a výstupů (tzv. monitorovacích indikátorů) a splnění předepsaných cílů projektu. 

 

3.4.1 Věcné aspekty řízení projektů 

 

Dle Příručky pro příjemce (MŠMT, 2010b) bude postupně rozebrána problematika 

věcných aspektů řízení projektů v rámci této podkapitoly. V rámci monitorování věcných 

aspektů řízení projektu jsou vykonávány následující činnosti: 

 realizace všech klíčových aktivit projektu dle předem stanoveného harmonogramu, 

 interní evaluace pokroku v realizaci klíčových aktivit, řízení rizik projektových 

změn, 

 komunikace v rámci případného partnerství projektu i komunikace s řídícím 

orgánem, 

 diseminace informací o realizaci projektu určitým skupinám, 
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 provádění publicitních akcí v souladu s pravidly pro publicitu projektů 

spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR, 

 průběţné zpracovávání monitorovacích zpráv, 

 průběţné sledování plnění předem stanovených monitorovacích ukazatelů.  

 

Nelze přesně říci, která z výše uvedených činnosti je hlavní. Úkolem projektového 

týmu je naplnění všech těchto aktivit, tak aby byl projekt úspěšný. Při řízení projektů je 

třeba věnovat pozornost monitorovací zprávě, ţádosti o platbu, monitorovacím 

indikátorům, kontrole a auditu a publicitě projektu. Vše je podrobně uvedeno v Příručce 

pro příjemce. Postupně je to popsáno viz. níţe (MŠMT, 2010b) : 

 

Monitorovací zprávy jsou pravidelné zprávy, které jsou zasílány poskytovateli 

dotace. Jsou zasílány v pravidelných intervalech, které jsou jiţ na začátku realizace 

projektu. V současném programovacím období 2007 - 2013 jsou to obvykle tři měsíce, 

stejně tak tomu bylo v uplynulém programovacím období.  

Rozeznáváme dva typy monitorovacích zpráv, a to průběţné a závěrečné. Průběţné 

monitorovací zprávy jsou zasílány v průběhu realizace projektu. Závěrečné monitorovací 

zprávy se předkládají po ukončení realizace projektu. Nesmí se opomenout archivace 

veškerých monitorovacích zpráv, buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě. 

Monitorovací zprávy se skládají z finanční a věcné části. Náplní věcné části zprávy 

je popis klíčových aktivit, které probíhaly dle harmonogramu v daném monitorovacím 

období. K této oblasti se připisují výstupy i výsledky kaţdé aktivity. Realizátor projektu je 

v monitorovacích zprávách povinen popsat, i které aktivity zamýšlí provést v následujícím 

monitorovacím období (tzv. plánované klíčové aktivity) a zda předpokládá v některé z nich 

problémy, případně jak jim bude předcházet. Finanční část monitorovací zprávy je tvořena 

rozpočtem projektu.  

 

Ţádost o platbu uvádí veškeré způsobilé výdaje projektu včetně příslušného podílu 

nepřímých nákladů, které jsou vykazovány v rámci průběţných monitorovacích zpráv. 

Jsou to výdaje vztahující se ke konkrétnímu monitorovacímu období. Výše prostředků, 

které jsou v ţádostech o platbu účtovány, se musí rovnat pouze do maximální výše 

poslední poskytnuté zálohové platby, která je zvýšená o nevyuţité prostředky předešlých 

zálohových plateb. Poslední, tedy závěrečná platba, je vypočtena na základě skutečně 

vynaloţených a doloţených způsobilých výdajů projektu. S ţádostí o platbu musí přesně 
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korespondovat Soupiska účetních dokladů, ve které jsou rozepsány jednotlivé výdaje 

projektu. 

 

Monitorovací indikátory jsou výstupy projektu, které musí být naplněny. 

Plánovaná hodnota se stanovuje v projektové ţádosti v BENEFITu7. V monitorovacích 

zprávách se průběţně uvádí stav monitorovacích indikátorů a postupně se načítají 

s předchozím obdobím. Tyto monitorovací indikátory musí být průběţně evidovány.  

Příklady monitorovacích ukazatelů v rámci OP VK (BENEFIT7,  2011): 

 počet podpořených organizací – kolik organizací bylo projektem finančně 

podpořeno, např. realizátor a partneři projektu, 

 počet podpořených osob – kolik osob celkem získalo v projektu nějakou formu 

podpory, např. vzdělávání, poradenství, umístění na nová pracovní místa, 

 počet účastníků kurzů – kolik osob celkem se zúčastnilo vzdělávacích kurzů, 

 počet nově vytvořených či inovovaných produktů – např. nově vzniklé metodiky 

vzdělávání nebo manuál pro provádění poradenské činnosti určité skupině obyvatel, 

či vytvoření produktů ICT, 

 podíl úspěšných absolventů kurzů – vyjadřuje se v procentech a znamená, kolik 

účastníků kurzů úspěšně kurz absolvovalo a získali po jeho absolvování certifikát 

z celkového počtu účastníků kurzů, 

 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – děti/ţáci – kolik dětí/ţáků 

získalo v projektu formu podpory v počátečním vzdělávání.  

 

Výše uvedené indikátory představují pouze stručný výčet, v praxi je dělení podle 

různých kritérií vztahujících se přímo k danému projektu a zaměření. Nejčastěji to bývá 

rozdělení na ţeny, muţe, dále podle počtu let, či osob zdravotně postiţených či osoby 

náleţící do určité národnostní menšiny. Také se sleduje, kolik osob získalo vzdělání 

v oblasti ICT, nebo zda byl v kurzech věnován prostor pro přiblíţení problematiky ochrany 

ţivotního prostředí. Obecně lze říci, ţe těmito pravidly si Evropská unie stanovila oblasti, 

které jsou pro ni prioritní a které by měly být realizací projektů rozvíjeny.          

 

Kontrola a audit projektu probíhá pomocí kompetentních osob, a to jak 

z implementační struktury OP VK, tak pověřenými pracovníky Evropské komise                       

a Evropského účetního dvora. Kontroluje se finanční a věcná stránka projektu. Samotná 
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kontrola probíhá na místě, tedy v místě realizace projektu. Kontrola má za úkol zjistit, zda 

nejsou porušována pravidla a nedochází tak k neefektivnímu nakládání s veřejnými 

prostředky.  V případě, ţe veřejné prostředky v rámci rozpočtu jsou vyšší neţ 3 mil. Kč 

(včetně DPH), musí probíhat externí audit projektového účetnictví. Hotov musí být před 

předloţením závěrečné monitorovací zprávy a taktéţ závěrečné ţádosti o platbu. 

 

Publicita projektu je nezbytnou součástí kaţdého projektu. V projektech musí 

dojít k informování široké veřejnosti. Vše musí být v souladu s Nařízením Komise (ES)                    

č. 1828/2006. Na všech materiálech musí být uvedeno, ţe se jedná o financování z ESF             

a všude musí být uvedena loga. Označovány jsou všechny podklady vztahující se 

k projektu, a v rámci monitorovacích zpráv, na všech materiálech k projektu, během 

vzdělávacích akcí a seminářů. Pomocí monitorovacích zpráv se popisuje, jakým způsobem 

probíhá např. propagace a informační kampaň, které mohou ukázat příklady dobré praxe 

nebo odhalit problematická místa. Také jsou sdělovány informace o průběhu projektu, 

plnění cílů a výsledků veřejnosti.  

 

3.4.2 Finanční aspekty řízení projektů 

 

Finanční řízení projektů vychází ze schváleného rozpočtu projektu, který je součásti 

schválené projektové ţádosti. Rozpočet je základním dokumentem, který udává, jaké 

náklady a v jaké výši je lze v rámci realizace uplatnit. Musí ho mít k dispozici jak příjemci 

podpory, tak i partneři, pokud se jedná o finanční partnerství.  

Projekty mohou být realizovány s finančními partnery nebo bez finančního 

partnerství. Všichni partneři jsou uvedeni v projektové ţádosti a musí doloţit tzv. 

Prohlášení o partnerství. V případě, ţe se jedná o finančního partnera, je stanoven rozpočet 

i pro partnera. Partneři administrativně zabezpečují projekt a mají na starost určitou část 

projektu a za tu odpovídají. Kontrolu splněných činností provádí realizátor projektu. 

Jednotlivé pravomoci jsou upraveny ve Smlouvě o partnerství. Finanční partneři 

předkládají své účetní doklady, jelikoţ i oni musí vést samostatnou účetní evidenci. 

Proplácení účetních dokladů neprobíhá okamţitě, následuje aţ po schválení monitorovací 

zprávy, ve které výdaj proběhl (Přichystal, 2008). 

 Všechny realizované projekty mají neziskový charakter. Projekty, které mají 

partnery, nesmí uzavírat smlouvy o dodávkách za úplatu mezi partnerem a příjemcem. Při 
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porušení této zásady kontrolní orgán prohlásí, ţe uskutečněný výdaj je neuznaný a dojde 

k porušení rozpočtové kázně (MŠMT, 2010b). 

U financování projektů z OP VK je moţno dokládat pouze způsobilé výdaje, které 

musí splňovat určitá kritéria. Výdaj v projektu musí být přiměřený, aby byl v souladu 

s principy hospodárnosti. Účel výdaje musí souviset s jednotlivými aktivitami projektu             

a cílem projektu. Kaţdý výdaj musí být prokazatelný prostřednictvím účetního dokladu           

a doba uskutečnění musí být během realizace projektu. V rámci kontroly jsou všechny tyto 

kritéria kontrolovány (MŠMT, 2010b). 

Kaţdý rozpočet je rozdělen do několika kapitol. Přesné určení kapitol je uvedeno 

v Příručce pro ţadatele. V  OP VK se rozpočet dělí do 8 kapitol, jak ukazuje Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2: Rozpočet projektu dle jednotlivých kapitol 

Kapitola Název 

Kapitola 1 Osobní náklady 

Kapitola 2 Cestovní náhrady 

Kapitola 3 Zařízení 

Kapitola 4 Místní kancelář 

Kapitola 5 Nákup sluţeb 

Kapitola 6 Stavební úpravy 

Kapitola 7 Přímá podpora 

Kapitola 8 Náklady přímo vyplývající ze smlouvy 

Zdroj: MŠMT, 2010b.Vlastní zpracování. 

 

 Kapitola 1 Osobní náklady zahrnuje mzdy odborných i administrativních 

pracovníků projektu. Dále kapitola 2 Cestovní náhrady je tvořena jednotlivými cestovními 

příkazy těch pracovníků projektu, kteří cestují za účelem plnění klíčových aktivit 

v projektu. Kapitola 3 Zařízení obsahuje nákup např. počítačů, notebooků, tiskáren               

a dataprojektorů. Nakoupené zařízení musí být určeno pouze pro činnost projektu. Kapitola 

4 Místní kancelář je vyuţívána k nákupu spotřebního materiálu. Zde jsou placeny faktury 

za telefon, internet a nájemné. Kapitola 5 Nákup sluţeb zahrnuje výdaje na konferenci         

a školení. Kapitola 6 Stavební úpravy a Kapitola 7 Přímá podpora se zpravidla 

v projektech OP VK nevyskytuje. Závěrečná kapitola 8 Náklady přímo vyplývající ze 

smlouvy obsahuje náklady na audit, publicitu, propagační materiál a bankovní poplatky. 

Bankovní poplatky tvoří významnou část této kapitoly. Na kaţdý projekt musí být zřízen 

samostatný bankovní účet (MŠMT, 2010b). 
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3.5 Realizace konkrétních projektů v Moravskoslezském kraji 

 

V Moravskoslezském kraji je realizováno velké mnoţství projektů prostřednictvím 

organizací, které mají různé zaměření. Projekty můţe předkládat jak veřejný sektor, tak 

soukromý sektor a také neziskový sektor. Z veřejného sektoru mohou o finanční podporu 

ţádat (Přichystal, 2008): 

 stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev a správních úřadů, 

 příspěvkové organizace, 

 kraje, 

 svazky obcí. 

Oprávněnými ţadateli za neziskové organizace jsou: 

 nestátní neziskové organizace, 

 církevní právnické osoby, 

 nadace a nadační fondy. 

Ţádat o finanční podporu můţe také soukromý sektor. Do tohoto sektoru spadají: 

 podnikatelé, 

 fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní péče, 

 vlastníci bytových domů. 

 

V rámci kaţdé výzvy je přesně stanoveno, kdo můţe ţádat o finanční podporu. Ve 

výzvě je také uvedeno, ve které oblasti se bude projekt realizovat. Předkladatel projektu 

musí všechny náleţitosti podrobně projít v případě, ţe má zájem o získání finančních 

prostředků. 

Jednotlivé zprostředkující subjekty, u OP VK je to kraj, vyhlašují výzvy v různých 

časových obdobích. Zpravidla záleţí, kolik projektů jiţ bylo v dané oblasti realizováno, 

zda projekty přispívají k rozvoji a kterou oblast je třeba ještě podpořit. Stále se sleduje, 

kolik finančních prostředků zbývá vyčerpat v operačním programu. Existují dva typy 

výzev, a to výzva s pevně stanoveným datem a průběţná výzva. Průběţná výzva je obvykle 

otevírána do konce programovacího období, nebo do vyčerpání finanční alokace na danou 

oblast (Tauer, 2009). 
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3.5.1 Typy předkládaných projektů v OP VK 

 

Výzvy jsou vyhlašovány na individuální projekty nebo grantové projekty, jedná-li 

se o OP VK.  Individuální projekty se dělí na individuální projekty ostatní (IPo) nebo 

individuální projekty národní (IPn). Individuální projekty ostatní jsou určeny na zlepšení 

kvality a modernizaci národních politik a programů. Blíţe se zaměřují na projekty 

s regionálním nebo nadregionálním charakterem. Individuální projekty národní se realizují 

v celé ČR. Hlavní náplní těchto projektů je realizace nebo dotvoření národní politiky                

a programů (MŠMT, 2011). Předkladatelé těchto projektů jsou vţdy konečnými příjemci         

i uţivateli podpory. Projekty nejsou zastřešeny grantovým schématem, tzn. ţe realizátor 

obdrţí finanční prostředky přímo (Tauer, 2009). 

Grantové projekty (GP) jsou dalším typem předkládaných projektů v OP VK. Tyto 

projekty jsou zpravidla menší a jsou předkládány v rámci globálního grantu (GG). Jedná-li 

se o grantový projekt, znamená to, ţe je realizován na území příslušného kraje. Kraj je 

zprostředkujícím subjektem. Globální grant (GG) je tvořen skupinou grantových projektů 

(MŠMT, 2007c). 

 

3.5.2 Svět vzdělávání – síť místních center celoţivotního vzdělávání 

 

Svět vzdělávání – síť místních center celoţivotního vzdělávání je jednou z mnoha 

organizací v Moravskoslezském kraji, která se zabývá přípravou projektových ţádostí         

a také samotnou realizací projektů. Svět vzdělávání je zájmové sdruţení právnických osob, 

coţ je nestátní nezisková organizace. Sdruţení vzniklo v červnu 2004 v Ostravě (SVĚT 

VZDĚLÁVÁNÍ, 2011). V současné době má pět stálých zaměstnanců. V případě, ţe 

realizuje projekty, uzavírá sdruţení dohody s externími zaměstnanci dohodu na dobu 

určitou. 

Sdruţení spolupracuje s řadou středních škol, vyšších odborných škol i jednou 

vysokou školou. Cílem tohoto sdruţení je rozvíjet systém celoţivotního vzdělávání. 

Poskytuje také poradenské sluţby v oblasti vzdělávání. 

 

Svět vzdělávání připravuje projektové ţádosti, které jsou zaměřeny na rozvoj 

lidských zdrojů a podporu vzdělávání. V současné době je klíčovou oblastí podpora             

a rozvoj vzdělávání.  



 

34 

V uplynulém programovacím období Svět vzdělávání realizoval projekty, které jsou 

uvedené v Tab. 3.3. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny. Jednalo se o projekty 

zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v různých oblastech podle specifikací jednotlivých 

výzev.  

 

Tab. 3.3: Realizované projekty v minulém programovacím období 2004 – 2006 

Název projektu OP Období realizace 

1 Projekt "VIZE" PHARE 2003 30. 4. 2005 - 29. 4. 2006 

2 
Projekt "Bilanční diagnostika - nový nástroj v 

boji s nezaměstnaností" 
PHARE 2003 1. 6. 2005 - 31. 5. 2006 

3 
Projekt "Centra celoţivotního vzdělávání pro 

ţeny s dětmi" 
OP RLZ 14. 12. 2005 - 13. 5. 2007 

4 
Projekt "Rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a 

VOŠ MS kraje" 
OP RLZ 15. 5. 2006 - 14. 5. 2008 

5 

Projekt "Tvorba modulárních programů 

dalšího profesního vzdělávání v oblastech 

svařování a obrábění na CNC strojích" 

EQUAL 1. 9. 2006 - 1. 3. 2008 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2011. Vlastní zpracování. 

 

V současném programovacím období 2007 - 2013 sdruţení realizuje tři projekty, 

které jsou uvedeny v Tab. 3.4, a jsou financovány z ESF. První dva projekty se realizují      

v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality                    

ve vzdělávání. Poslední uvedený projekt je realizován prostřednictvím Prioritní osy            

3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.  

 

Tab. 3.4: Realizované projekty v současném programovacím období 2007 - 2013 

Název projektu OP Období realizace 

1 
Projekt "Efektivní Učení Reformou Oblastí 

gymnaziálního vzdělávání" 
OP VK 1. 11. 2008 - 31. 10. 2011 

2 
Projekt "Spolupráce technických škol při 

modernizaci a implementaci výukových metod 
OP VK 1. 11. 2008 - 31. 10. 2011 

3 
Projekt "Rozvoj dalšího vzdělávání - nový 

úkol pro školy" 
OP VK 1. 4. 2010 - 31. 3. 2013 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2011. Vlastní zpracování. 
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Příprava a realizace projektů je velice sloţitá. Svět vzdělávání se setkává při 

přípravě nebo realizaci s řadou oblastí, které jsou stěţejní. Řídící orgán aktualizuje 

příručky pro ţadatele i příjemce, proto v rámci kaţdé vyhlášené výzvy je třeba sledovat, 

zda došlo ke změnám.  

 

V průběhu realizace dochází také k řadě komplikací. Je vţdy na projektovém týmu, 

jak si jednotlivé činnosti zorganizuje. Obtíţněji se koordinují projekty, které mají partnery, 

zvláště finanční partnery. Sladit všechny aktivity je v určitých případech problematické.  

 

Svět vzdělávání má zkušenosti s psaním a realizací projektů. V případě, ţe je 

vyhlášena průběţná výzva, jednotliví zaměstnanci prochází všechny podmínky,                   

a rozhodují se, zda mohou připravit projektovou ţádost na právě vyhlášenou výzvu. 
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4 Hodnocení realizace konkrétních projektů 

 

Diplomová práce se zaměřuje na dva konkrétní projekty, které jsou svou strukturou 

velmi podobné. Projekty jsou realizovány prostřednictvím Prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání a oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Kategorizace pomoci je 

Navrhování, zavádění a provádění reforem systému vzdělávání a odborné přípravy s cílem 

rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání                

a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích 

pracovníků s ohledem na inovaci a znalostní ekonomiku.  

Oba projekty byly zahájeny 1. 11. 2008 a budou ukončeny 31. 10. 2011. Jedná se             

o grantové projekty, které jsou realizované v Moravskoslezském kraji. Příjemce grantu je 

Svět vzdělávání – síť místních center celoţivotního vzdělávání.  

V jednotlivých podkapitolách je popsána realizace kaţdého projektu samostatně. 

Nejprve je uvedena věcná stránka projektu, a to popis projektu, cíl, harmonogram, 

monitorovací indikátory.  Následuje hodnocení finanční stránky projektu. 

Na závěr jsou porovnány oba projekty navzájem, průběh jejich realizace. Nejdříve 

dojde k porovnání rozpočtů obou projektů. Dále bude graficky znázorněn průběh čerpání. 

Na závěr bude uveden stav monitorovacích indikátorů projektů.  

 

4.1 Projekt Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního 

vzdělávání 

 

Projekt EUROgymnázia
1
 je zaměřen na rozvoj devíti gymnázií. Rozdílnost 

gymnázií je dána předmětem výuky, na kterou se zaměřují. Je důleţité, aby ve školách 

došlo ke změně ve výuce, ke zvýšení kvality v souladu se školním vzdělávacím 

programem (ŠVP) a realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP). Hlavním výstupem 

projektu jsou nově vytvořené studijní materiály, které jsou elektronicky dostupné a mohou 

být zároveň vyuţitelné při výuce pomocí interaktivní tabule. 

Tento projekt je určen pro primární cílovou skupinu - ţáka. Přínosem pro ţáky je 

především inovace ve formách a metodách výuky pomocí vzdělávacích materiálů tak, ţe se 

ţák bude moci lépe zapojit do samotné výuky. Druhou sekundární skupinou jsou učitelé 

jednotlivých gymnázií, kdy tvorba moderních materiálů přinese zvýšení kompetencí. 

                                                 
1
 Jedná se o oficiální zkrácený název projektu. 
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Týmová práce je předpokladem úspěchu dobře vytvořených vzdělávacích materiálů. Cílem 

je dospět k dlouhodobé spolupráci v rámci jednotlivých škol, tedy gymnázií. 

 

4.1.1 Cíle projektu EUROgymnázia 

 

Globálním cílem projektu je vytvořit metodická centra podpory pro rozvoj 

gymnaziálního vzdělávání jako platformu komunikace a dlouhodobé vzájemné spolupráce 

mezi partnerskými školami, které jsou zaměřené na implementaci ŠVP (školních 

vzdělávacích programů). 

Specifickým cílem je nezbytný rozvoj moderních forem a metod výuky v souladu 

s poţadavkem rozvoje klíčových kompetencí, a to především osvojení si cizích jazyků, 

komunikativní dovednosti, flexibilita a adaptabilita. Osvojení si v praxi nabytých 

teoretických znalostí výpočetní techniky a ochota učit se. 

 

4.1.2 Výstupy projektu EUROgymnázia 

 

Hodnocení projektu je prováděno pomocí výstupů projektu, tedy monitorovacích 

indikátorů. V Příloze č. 1, je stanovena výše monitorovacích indikátorů, jeţ jsou výchozí. 

Rozdělují se např. na muţe/ţeny a  chlapci/dívky. Coţ ale nemusí být dodrţeno, tzn. poměr 

chlapců a dívek můţe být nakonec jiný. 

Monitorovací indikátory musí být naplněny, aby došlo ke splnění podmínek 

stanovených ve Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu 

CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji. 

Monitorovací indikátory zůstaly nezměněny, ve stejné výši, i kdyţ došlo ke krácení 

rozpočtu. Rozpočet projektu byl zkrácen hodnotiteli a komisí v procesu jeho schvalování. 

V Příloze č. 1, je vyčíslena přesná výše monitorovacích indikátorů.  

Výstupy projektu jsou: 

 proškolení učitelé - účastníci seminářů, 

 vytvoření jednotné metodiky tvorby vzdělávacích materiálů pro učitele, 

 samotná podpora ţáků a jejich klíčových dovedností, 

 vytvoření informačního portálu a vloţení vzdělávacích materiálů na internetové 

stránky, 

 vytvoření propagačních materiálů a CD. 
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4.1.3 Klíčové aktivity projektu EUROgymnázia 

 

Projekt probíhá v rámci šesti klíčových aktivit, které se vzájemně prolínají 

v průběhu realizace projektu. Přehled jednotlivých aktivit je uveden v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1: Klíčové aktivity projektu EUROgymnázia 

Číslo aktivity Název aktivity 

1 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách – vytvoření            

a realizace center činnosti metodické pomoci 

2 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - vývoj metodik     

v souladu s ŠVP 

3 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - pilotní ověřování 

výukových materiálů 

4 Podpora škol v oblasti evaluace - externí evaluace výukových materiálů 

5 
Zlepšení podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele – Vytvoření          

a naplnění center metodické pomoci 

6 
Osvětová a informační podpora kurikulární reformy – Diseminace             

a prezentace výstupů 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2008. Vlastní zpracování. 

 

4.1.4 Harmonogram projektu EUROgymnázia 

 

Průběh jednotlivých aktivit vychází ze stanoveného harmonogramu projektu. 

V příloze č. 2 je znázorněna doba kaţdé klíčové aktivity. Projekt EUROgymnázia je 

rozdělen na tři fáze, ve kterých dochází k postupnému plnění jednotlivých aktivit: 

 

1. První fáze zahrnuje prezentaci příkladů z praxe, kterou mají na starost učitelé 

gymnázií prostřednictvím seminářů, s praktickými ukázkami moderních metod 

výuky. Dojde k vzájemné komunikaci mezi školami při přípravě školních 

vzdělávacích programů tak, aby došlo ke kvalitnímu zpracování vzdělávacích 

materiálů.  

2. V rámci druhé fáze se vytvoří vzdělávací materiály včetně metodiky. Následně 

dojde k prvnímu kolu pilotního ověřování v rámci škol, jednotlivých gymnázií, 

které jej připravily. Po skončení prvního kola ověřování proběhne druhé kolo 
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pilotního ověřování. Výukové materiály budou vyměněny mezi jednotlivými 

partnerskými školami. 

3. V poslední fázi proběhne interní a externí evaluace. Vytvořené vzdělávací 

materiály se vkládají na funkční informační portál, který je přístupný veřejnosti. 

Postupně bude docházet k   diseminaci výstupů projektu. 

 

V rámci projektu probíhá vykazování dle jednotlivých průběţných monitorovacích 

zpráv. Na začátku projektu v listopadu 2008 bylo realizováno devět seminářů pro 

jednotlivé učitele zapojených partnerských škol, byly představeny prezentace moderních 

metod výuky v rámci zaměření dle jednotlivých škol. Postupně probíhaly další semináře na 

všech gymnáziích.  

V průběţných monitorovacích zprávách docházelo k plnění jednotlivých klíčových 

aktivit. Na školách probíhaly jednotlivé semináře. Na základě toho vznikly metodiky 

v souladu s ŠVP, které se skládaly z kompetenčních listů, metodiky tvorby pracovních 

listů   a metodiky tvorby prezentace.  

Následně došlo k tvorbě výukových materiálů. Byly vytvořeny tyto studijní 

materiály na jednotlivých středních školách technických z těchto předmětů Výuka 

technické dokumentace, Základy pneumatiky, Matematika, Fyzika, Ekonomika, Svět práce 

a Cizí jazyky. Byly vytvořeny jak pracovní, tak krycí listy. 

Tvorba i s úpravami trvala 2 roky. Prakticky to bylo od ledna 2009. Veškeré pilotní 

ověřování, které probíhalo, bylo ve výuce za přítomnosti ţáků. Účast ţáků se 

zaznamenávala do třídních knih.  

První kolo pilotního ověřování začalo v únoru 2010 a probíhalo do června 2010. 

Poté bylo zahájeno druhé kolo pilotního ověřování. 

Také byl zpracován informační portál, na který se vkládaly výstupy projektu, 

výukové materiály. Jiţ od začátku byl přístupný jak pro učitele gymnázií, tak také pro 

ţáky.  Široká veřejnost má přístup k tomuto portálu od listopadu 2010. 

 

Aktuální stav klíčových aktivit je v této DP sledován po průběţnou devátou 

monitorovací zprávou, která byla zpracována k 10. 2. 2011. Zpráva je zpracovávána jednou 

za tři měsíce. Vše probíhá dle harmonogramu, dochází k postupnému plnění 

monitorovacích indikátorů.  
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Na partnerských školách jsou upravovány zpracované výukové materiály dle 

připomínek pilotního ověřování. Zkušenosti z pilotního ověřování slouţí jednotlivým 

školám k dalším konzultacím k dílčím tématům.  

Na všech školách partnerů probíhá druhé kolo pilotního ověřování přímo ve výuce, 

vše je v souladu s harmonogramem projektu. Dochází k naplňování monitorovacích 

indikátorů 07.41.14 a následně ke konečnému naplnění dojde aţ v červnu 2011, kdy skončí 

školní rok 2011/2011.  

V březnu 2011 dochází k zahájení 2 fáze evaluace výukových materiálů, byl 

rozeslán dotazník učitelům, kteří netvořili výukové materiály, aby je zhodnotili. 

Na zpřístupněný informační systém se vkládají opravené vzdělávací materiály. 

Hotové materiály pomáhají učitelům škol ve výuce, avšak ještě stále mohou předkládat své 

připomínky a návrhy k jejich vylepšení. 

 

V kaţdém projektu musí projektový tým dbát na plnění dalších kroků. Svět 

vzdělávání musí klást důraz na inovativnost, udrţitelnost, sledování rizik a publicitu 

projektu.  

Přidaná hodnota, nebo-li inovativnost projektu EUROgymnázia vychází ze samotné 

změny výuky. Učitelé škol ukazují to nejlepší ze své práce ostatním učitelům v rámci 

jednotlivých seminářů. Následně se mohou tyto metody vyuţívat na jednotlivých školách, 

čímţ dochází k inspiraci. 

Rizika projektu mohou nastat v různých oblastech, jednak v rámci financování 

projektu, kdy po určitou dobu bude Svět vzdělávání financovat z vlastních zdrojů, 

z důvodu opoţdění plateb ze strany poskytovatele dotace. Dále to můţe být ztráta motivace 

členů jednotlivých týmů škol a také zpoţdění výběrového řízení na dodávku výpočetní 

techniky.  

Udrţitelnost projektu v rámci tohoto realizovaného projektu je v rámci 

nejdůleţitějšího výstupu, a tím jsou výukové materiály, které budou jednotlivými týmy 

metodických center zpracovány. Zpracování a pouţití bude nejen pro zapojené partnerské 

školy, ale také díky internetu, pro ostatní školy. Tyto výukové materiály budou vyuţívány 

minimálně 5 let na zapojených školách.  

Publicitu projektu zajišťuje Svět vzdělávání pomocí informačních materiálů na 

internetových stránkách projektu. Dále jsou zasílány články do novin, aby docházelo 

k propagaci projektu. Musí být dodrţeny zásady publicity, především správná loga dle 

příručky (ESF, EU, MŠMT a OP VK). 
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4.1.5 Financování projektu EUROgymnázia 

 

Smlouva o financování grantového projektu v rámci globálního grantu stanovuje 

výši finanční alokace tohoto projektu. Celková finanční alokace je 8 211 139,72 Kč, jak 

vyplývá z Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2: Rozdělení rozpočtu dle zdroje financování projektu EUROgymnázia 

Zdroj financování  Náklady v Kč % nákladů 

Celkové náklady projektu  8 211 139,72 Kč 100% 

Soukromé spolufinancování 0,00 Kč 0,00% 

Přímé výnosy projektu  0,00 Kč 0,00% 

Veřejné spolufinancování    

z toho ze strukturálních fondů 6 979 468,76 Kč 85,00% 

z toho ze státního rozpočtu 1 231 670,96 Kč 15,00% 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2008. Vlastní zpracování. 

 

Rozpočet bude podrobněji rozebrán v poslední podkapitole, kdy bude vzájemně 

porovnán s rozpočtem projektu Spolupráce technických škol.  

 

4.2 Projekt Spolupráce technických škol při modernizaci výukových 

metod a implementace ŠVP 

 

Druhý realizovaný projekt Spolupráce technických škol
2
 je zaměřen na rozvoj 

moderních metod výuky v jednotlivých technických předmětech. Dlouhodobá spolupráce 

na jednotlivých středních technických školách je základním předpokladem tohoto projektu. 

Na jednotlivých školách jsou připravovány školní vzdělávací programy (ŠVP). Projekt je 

určen, stejně tak jako projekt EUROgymnázia, dvěma cílovým skupinám. Primární cílová 

skupina je ţák. U ţáka je třeba rozvíjet nejen všeobecné znalosti, ale také zlepšovat 

odborné znalosti v technických předmětech, kdy musí dojít k propojení teoretických 

poznatků s praxí.  

Sekundární skupina jsou učitelé. Stále existuje skupina učitelů, kteří neupustí         

od tradičních forem výuky. Je také veliká skupina učitelů, kteří chtějí rozvíjet                       

a zdokonalovat své odborné znalosti, a ti jsou pro nové formy a metody výuky. 

Prostřednictvím seminářů bude docházet k předávání informací.  

                                                 
2
 Oficiální zkrácený název projektu. 
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4.2.1 Cíle projektu Spolupráce technických škol 

 

Globálním cílem projektu je vytvoření kvalitních výukových materiálů a podrobná 

metodika, tak aby docházelo k rozvoji moderních forem výuky. Nejdůleţitější je připravit 

ţáky na vstup do budoucího zaměstnání. Důraz je kladen na zlepšování jazykových 

dovedností v anglickém a německém jazyce, dále v odborných předmětech a předmětech 

informačních technologií.  

Specifickým cílem projektu je rozvíjet vzdělávání zaměřené na nové dovednosti, 

povolání a celoţivotní učení v návaznosti na jednotlivé potřeby Moravskoslezského kraje. 

Nezbytná je nejen výměna názorů v technických předmětech, ale zaměření na vytváření 

nových metod výuky. 

 

4.2.2 Výstupy projektu Spolupráce technických škol 

 

V rámci tohoto projektu musí docházet k plnění monitorovacích indikátorů               

– výstupu projektu. Musí dojít k naplnění monitorovacích indikátorů, které byly stanoveny 

ve Smlouvě o financování grantového projektu. Seznam stanovených monitorovacích 

indikátorů je uveden v příloze č. 3. Indikátory se dělí podrobněji na muţi/ţeny nebo 

chlapci/dívky. 

Výstupy tohoto projektu jsou stejné jako v projektu EUROgymnázia. Rozdíl je 

pouze v cílové hodnotě indikátorů. Projekt EUROgymnázia musí dosáhnout vyššího počtu 

monitorovacích indikátorů. Uvedeny jsou stejné oblasti indikátorů, jako v předchozím 

projektu: 

 proškolení učitelé, účastníci seminářů, 

 vytvoření jednotné metodiky tvorby vzdělávacích materiálů pro učitele,  

 samotná podpora ţáků a jejich klíčových dovedností, 

 interní a externí evaluace vytvořených produktů, 

 vytvoření informačního portálu a vloţení vzdělávacích materiálů na internetové 

stránky. 

 

Ani v tomto projektu nedošlo ke sníţení monitorovacích indikátorů, jak je uvedeno 

v příloze č. 3. Indikátory zůstaly nezměněny a musí se všechny naplnit, přestoţe došlo ke 

zkrácení rozpočtu projektu při jeho schvalování. 
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4.2.3 Klíčové aktivity projektu Spolupráce technických škol 

 

Hlavní náplní tohoto projektu je sedm klíčových aktivit, které jsou postupně plněny 

v rámci celé realizace projektu. Přehled klíčových aktivit znázorňuje Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3: Klíčové aktivity projektu Spolupráce technických škol 

Číslo aktivity Název aktivity 

1 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - motivační 

a odborné semináře učitelů 

2 
Zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele - 

Vytvoření a naplnění informačního systému 

3 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - vývoj 

metodik tvorby vzdělávacích materiálů 

4 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - tvorba 

výukových materiálů 

5 
Vytváření podmínek pro implementaci ŠVP ve školách - pilotní 

ověřování výukových materiálů 

6 Osvětová informační podpora kurikulární reformy 

7 
Podpora škol v oblasti evaluace - evaluace výukových materiálů 

zpracovaných řešitelskými týmy 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2008. Vlastní zpracování. 

 

4.2.4 Harmonogram projektu Spolupráce technických škol 

 

Projekt Spolupráce technických škol je také rozdělen do tří fází, pomocí kterých 

dochází k postupnému plnění jednotlivých klíčových aktivit projektu. V Příloze č. 4 je 

zobrazen časový harmonogram projektu plnění jednotlivých aktivit. Projekt je tvořen třemi 

fázemi: 

1. V rámci první fáze dochází k organizaci seminářů, kde učitelé středních škol 

technických prezentují a uvádějí příklady z praxe. Musí dojít k vzájemné 

propojenosti mezi jednotlivými školami při vytváření vzdělávacích materiálů a její 

ucelené metodiky. 

2. Součástí druhé fáze je připravení vzdělávacích materiálů. Poté proběhne pilotní 

ověřování přímo ve výuce na školách. Následuje druhé kolo pilotního ověřování, 

kdy dojde k výměně výukových materiálů mezi školami navzájem. Tím bude 

zajištěna důkladnější kontrola.  Ve stejnou dobu dojde k vytvoření informačního 

portálu, kde se vloţí hotové výukové materiály. 
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3. V poslední třetí fázi proběhne interní a externí evaluace vytvořených výukových 

materiálů. Musí dojít k šíření informací v rámci odborné veřejnosti. 

 

Realizace projektu probíhá postupně dle harmonogramu projektu, který byl 

stanoven jiţ v projektové ţádosti, a podle něj se realizují jednotlivé klíčové aktivity. 

Vychází se z jednotlivých odevzdaných průběţných monitorovacích zpráv, které se 

odevzdávají co 3 měsíce. V lednu 2009 začalo 7 úvodních seminářů, kde jednotliví učitelé 

středních technických škol přednesli, které odborné zaměření budou dále rozebírat, 

představili své zaměření na jeden předmět vyučovaný na jejich škole.   

Na školách probíhaly další semináře. Byly vytvořeny metodiky v souladu s ŠVP. 

Metodiky obsahovaly kompetenční listy, metodiky tvorby pracovních listů a metodiky 

tvorby prezentací. Samotné výukové materiály se tvořily od ledna 2009 do prosince 2010. 

Zpracovány byly výukové materiály na jednotlivých školách v odborných předmětech, 

jako je výuka technické dokumentace, základy pneumatiky, matematika, fyzika, 

ekonomika a cizí jazyky.   

Pilotní ověřování bylo zahájeno jiţ v únoru 2010. Jednalo se o první kolo 

ověřování, kdy kaţdá škola ověřovala své vytvořené výukové materiály v rámci své školy. 

Pilotní ověřování bylo ukončeno v červnu 2010 se školním rokem. 

V září 2010 bylo zahájeno druhé kolo pilotního ověřování, které mělo být 

dokončeno v lednu 2011. Materiály ověřovali učitelé, kteří je nevytvořily. Došlo 

k vzájemnému prohození výukových materiálů mezi jednotlivými partnerskými školami 

tak, aby bylo dosaţeno většího efektu.  

Došlo také k vytvoření informačního portálů. Hned od začátku byl přístupný 

učitelům i ţákům k výuce. Pro širokou veřejnost byl zpřístupněn v listopadu 2010. 

 

Současný stav klíčových aktivit je k únoru 2011, kdy byla odevzdána devátá 

průběţná monitorovací zpráva. V této DP je to poslední sledované období. Jiţ je 

dokončeno druhé kolo pilotního ověřování a probíhají úpravy na základě připomínek. 

Všechny materiály jsou vloţeny na IS. V tuto chvíli jiţ byl naplněn monitorovací indikátor 

07.41.15 – ţák. 

Od února 2011 začíná probíhat třetí kolo pilotního ověřování, cílem je podpořit 

vyuţívání všemi učiteli tak, aby to bylo efektivní a i v budoucnu to přineslo úspěch. Tím 

bude zajištěno rozšíření informací mezi širokou odbornou veřejnost. Tato aktivita je navíc, 
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není jiţ zahrnuta v harmonogramu projektu, je na základě dobrovolnosti a aktivity 

středních škol technických.  

 

V kaţdém projektu je třeba sledovat řadu dalších činností. Svět vzdělávání klade 

důraz na inovativnost, udrţitelnost, sledování rizik a publicitu projektu.  

Přidaná hodnota projektu, tedy inovativnost spočívá ve spolupráci sedmi středních 

škol technických, kdy dochází ke vzájemné spolupráci a předávání zkušeností, coţ vede 

k novým pohledům na samotnou výuku. Hledají se nové metody výuky v rámci 

jednotlivých seminářů. 

Rizika projektu, udrţitelnost projektu a publicita projektu mají stejné podmínky 

jako u projektu EUROgymnázia.  

4.2.5 Financování projektu Spolupráce technických škol  

 

Rozpočet projektu je stanoven Smlouvou o financování grantového projektu. Výše 

finanční alokace, kterou je moţno čerpat v rámci tohoto projektu je 7 742 858 Kč.  

Je znázorněna Tab. 4.4, která uvádí výši spolufinancování. Projekt Spolupráce 

technických škol je financován z veřejných zdrojů. V projektech financovaných z OP VK 

je 85 % ze strukturálních fondů a 15 % ze státního rozpočtu ČR. 

 

Tab. 4.4: Rozdělení rozpočtu dle zdroje financování projektu Spolupráce technických 

škol 

Zdroj financování  Náklady v Kč % nákladů 

Celkové náklady projektu  7 742 858,00 Kč 100% 

Soukromé spolufinancování 0,00 Kč 0,00% 

Přímé výnosy projektu  0,00 Kč 0,00% 

Veřejné spolufinancování    

z toho ze strukturálních fondů 6 581 429,30 Kč 85,00% 

z toho ze státního rozpočtu 1 161 428,70 Kč 15,00% 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2008. Vlastní zpracování. 

 

Současný stav realizace věcné a finanční stránky projektu Spolupráce technických 

škol je zhodnocen v následující podkapitole. Hodnotí se průběh realizace projektů 

navzájem. 
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4.3 Vzájemné zhodnocení realizovaných projektů 

 

Samotná realizace projektů Spolupráce technických škol a EUROgymnázia je jiţ za 

druhou polovinou. Klíčové aktivity se realizují 2 roky a 3 měsíce. V současné době, tedy 

únoru 2011 u projektu EUROgymnázia probíhá druhé kolo pilotního ověřování. U projektu 

Spolupráce technických škol jiţ doběhlo a začíná třetí kolo pilotního ověřování, které je 

dobrovolné. Školy tak chtějí ještě zdokonalit výukové materiály, a tím bude moţné jejich 

lepší zapojení do výuky.  

Tato podkapitola bude rozdělena do tří oblastí. Nejprve dojde k porovnání obou 

rozpočtů, které bude znázorněno v souhrnné tabulce. Dále je rozebíráno průběţné čerpání 

stavu obou rozpočtů projektů, které bude zobrazeno v grafu. Na závěr budou porovnány 

monitorovací indikátory, konkrétně průběh jejich plnění.  

 

V rámci obou projektů se dodrţují postupy a řízení, které byly nastaveny na začátku 

realizace projektu. Na začátku realizace byla zpracována metodika řízení projektů 

financovaných z EU, podle níţ se řídí jak realizátor projektu, tak jednotliví partneři škol. 

Pravidelně dochází ke konání porad řídících týmů projektu, kde jsou projednávány 

potřebné informace týkající se přímo aktuálních otázek, či v jaké fázi realizace se projekt 

nachází, zda jednotlivé klíčové aktivity probíhají dle časového harmonogramu projektu.  

 

4.3.1 Srovnání schválených rozpočtů realizovaných projektů 

 

Finanční stránka obou projektů je souhrnně uvedena v Tab. 4.5, kdy jsou 

porovnány schválené rozpočty. Pro zjednodušení je uváděno pouze rozdělení do 

jednotlivých kapitol souhrnnými částkami.  

Je třeba zmínit, ţe na začátku, v rámci schvalovacího procesu došlo u obou projektů 

ke krácení rozpočtu, coţ se promítlo ve sníţení celkových nákladů na projekt, ale 

jednotlivé plnění klíčových aktivit a také velikost monitorovacích indikátorů zůstala 

nezměněna. Lze tedy říci, ţe s náklady sníţenými skoro na polovinu se realizují stejné 

aktivity, tudíţ je to náročnější. Je k dispozici menší finanční alokace. 
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Tab. 4.5: Souhrnná tabulka s rozpočty obou projektů  

Kapitoly projektu 

Projekt        

EUROgymnázia 

Projekt                  

Spolupráce technických 

škol 

Náklady v Kč % nákladů Náklady v Kč % nákladů 

Kap. 1 Osobní náklady 5 868 287,55 Kč 71,47% 5 782 140,00 Kč 74,68% 

Kap. 2 Cestovní náhrady 414 912,00 Kč 5,05% 289 000,00 Kč 3,73% 

Kap. 3 Zařízení 930 965,78 Kč 11,34% 736 936,00 Kč 9,52% 

Kap. 4 Místní kancelář 656 872,20 Kč 8,00% 619 593,00 Kč 8,00% 

Kap. 5 Nákup sluţeb 121 202,19 Kč 1,48% 108 609,00 Kč 1,40% 

Kap. 6 Stavební úpravy 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 

Kap. 7 Přímá podpora 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 

Kap. 8 Náklady přímo 

vyplývají ze smlouvy 218 900,00 Kč 2,66% 206 580,00 Kč 2,67% 

Celkové způsobilé výdaje 8 211 139,72 Kč 100,00% 7 742 858,00 Kč 100,00% 

Celkové způsobilé výdaje 

investiční 8 211 139,72 Kč 100,00% 7 742 858,00 Kč 100,00% 

Celkové způsobilé výdaje 

neinvestiční 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 

Celkové výdaje projektu 8 211 139,72 Kč 100,00% 7 742 858,00 Kč 100,00% 

Příjmy projektu celkem 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 

Kříţové financování 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2011. Vlastní zpracování. 

 

Jak vyplývá, z Tab. 4.5, kde jsou uvedeny schválené rozpočty dle Smlouvy              

o globální grant, nejvyšší poloţkou obou realizovaných projektů, v rámci schváleného 

rozpočtu je Kap. 1 Osobní náklady, coţ je zvýrazněno růţově.  

U projektu EUROgymnázia tvoří Kap. 1 Osobní náklady 71,47 %, coţ je větší 

polovina rozpočtu. U projektu Spolupráce technických škol je Kap. 1 Osobní náklady   

74,68 % z celkového rozpočtu. Oba projekty, tak mají nejvyšší Kap. 1 Osobní náklady, coţ 

v sobě zahrnuje mzdy odborných i administračních pracovníků. Tak vysoký objem 

finančních prostředků v Kap. 1 je díky tomu, ţe při realizaci projektu je třeba zaměstnat 

spoustu lidí. Realizace projektů je sloţitá, musí být vytvořen kvalitní projektový tým, který 

bude dbát na plnění klíčových aktivit. Celý projekt má na starost zorganizovat a řídit 

příjemce dotace, a to je Svět vzdělávání. Konkrétně je pak za správný průběh projektu 

zodpovědný hlavní manaţer projektu a především statutární zástupce Světa vzdělávání. 

 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole u financování OP VK, kdy byl zkoumán 

školní rok 2009/2010, zvýšily se celkově mzdy učitelů. OP VK přispívá k rozvoji kvality 

výuky učitelů. Stále zůstávají problémy s jednotlivými učebními pomůckami, tudíţ je 



 

48 

nezbytná realizace projektů v rámci OP VK tak, aby byla podpořena oblast vzdělávání 

v rámci ČR. 

 

4.3.2 Aktuální průběh čerpání obou projektů 

 

V Grafu 4.1 je zobrazeno aktuální čerpání finančních zdrojů obou projektů, dle 

průběţných monitorovacích zpráv. Zobrazeno je čerpání po devátou monitorovací zprávu, 

tedy do 28.2.2011, kdy byla odevzdána tato monitorovací zpráva. 

 

 U projektů OP VK jsou totiţ odevzdávány zprávy co tři měsíce, kdy je po uplynutí 

monitorovacího období stanovena lhůta 30 dnů na vypracování ţádosti o platbu. V příloze 

č. 5 a příloze č. 6, jsou uvedeny tabulky průběţného čerpání v rámci jednotlivých 

monitorovacích zpráv samostatně u kaţdého projektu. Přehledně jsou zpracovány do 

souhrnného grafu, který je zde uveden. 

 

Graf 4.1: Průběţné čerpání obou projektů dle jednotlivých monitorovacích zpráv 

0 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč
500 000 Kč
600 000 Kč
700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč

1 000 000 Kč
1 100 000 Kč
1 200 000 Kč

P
rů

b
ěţ

n
é 

če
rp

á
n

í 
v
 

K
č

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo MZ

Průběţné čerpání obou projektů dle jednotlivých 

monitorovacích zpráv

Projekt

EUROgymnázia

Projekt

Spolupráce

technických škol

 
Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2011. Vlastní zpracování. 

 

Z Grafu 4.1 lze vysledovat, ţe dochází k čerpání u obou projektů poměrově stejně, 

jelikoţ oba projekty mají podobné rozpočty. Nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno 

v průběhu první monitorovací zprávy. Ovlivnila to uskutečněná výběrová řízení na počátku 
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realizace projektu, kdy došlo k nákupu vybavení a zařízení. Proběhlo výběrové řízení na 

dodávku výpočetní techniky.  Postupně jsou dokončovány jednotlivé aktivity, a končí              

i pracovní smlouvy některým členům realizačního týmu, tím lze vysledovat stále menší 

ţádosti o platbu.  

Postupně, jak jsou odevzdávány monitorovací zprávy, dochází k čerpání finančních 

prostředků. V současné době je u EUROgymnázia vyčerpáno 6 418 488,32 Kč, a zbývá 

vyčerpat 1 792 651,40 Kč. Schválených Ţádostí o platbu je sedm, tj. Ţádosti o platbu do 

11. 8. 2010. V rámci projektu Spolupráce technických škol je vyčerpáno 5 989 333,92 Kč,         

a zbývá dočerpat 1 753 524,08 Kč. Schváleno bylo jiţ osm monitorovacích zpráv,               

tj. ţádosti   o platbu za období do 31. 11. 2010. 

Kontrolou projektů je pověřen kraj, který je zprostředkující subjekt těchto projektů       

a hradí Ţádosti o platby aţ po jejich schválení. Kontrola však probíhá pomalu, a tak můţe 

nastat situace, kdy dojde k vyčerpání peněz na projektovém účtu, protoţe dojde ke 

zpoţdění proplácení ţádostí ze strany kraje. 

 

4.3.3 Plnění monitorovacích indikátorů 

 

Podíváme-li se na věcnou stránku obou projektů, coţ vyplývá z předchozí 

podkapitoly, kdy je popsán průběh klíčových aktivit, postupně dochází k plnění indikátorů. 

Lze říci, ţe projekt Spolupráce technických škol v rámci realizace klíčových aktivit je dále, 

neboť jiţ dokončili na školách druhé kolo pilotního ověřování, a začínají ověřovat v rámci 

třetího kola. Zatímco projekt EUROgymnázia neustále pilotně ověřuje v druhém kole. Je to 

dáno jednak, mírou zkušeností u jednotlivých projektů, kdy projekt Spolupráce 

technických škol uţ má zkušenosti s realizací projektů, jednotliví učitelé si umí jednotlivé 

klíčové aktivity lépe přestavit, jejich vzájemnou návaznost a co je třeba udělat v danou 

dobu.  

Tím, jak dochází k postupnému plnění jednotlivých klíčových aktivit, se plní 

monitorovací indikátory. Oba projekty jiţ mají naplněnou určitou výši monitorovacích 

indikátorů, jak lze vidět v Příloze č. 7, jeţ představují monitorovací indikátory za projekt 

EUROgymnázia. Příloha č. 8 uvádí výši monitorovacích indikátorů za projekt Spolupráce 

technických škol.  

Je zde uvedena Tab. 4.6, která srovnává plnění indikátorů obou projektů současně          

a znázorňuje, kdo má v jaké výši indikátor naplněný.  
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Plnění monitorovacích indikátorů lze prokázat odevzdanými výkazy práce, 

prezenčními listinami, certifikáty a u cílové skupiny „ţáci“, je to třídními knihami, kde 

jsou jednotliví ţáci v rámci pilotního ověřování vykazování. 

 

Tab. 4.6: Porovnání naplněných monitorovacích indikátorů obou projektů 

Projekt / 

Indikátor 

Projekt 

EUROgymnázia 

Projekt 

Spolupráce 

technických škol 

07.41.14                          

ţáci celkem 
795 1525 

07.41.15                          

ţáci - chlapci 
296 1347 

07.41.16                           

ţáci - dívky 
495 178 

07.41.65                           

osoby v dalším 

vzdělávání  - celkem 300 237 

07.41.66                         

osoby v dalším vzdělávání 
- muţi 89 108 

07.41.67                     

osoby v dalším vzdělávání  
- ţeny 211 129 

07.41.20                       

osoby poskytující sluţby 
26 19 

06.43.10         inovované 

produkty 
2 8 

06.43.12      

inov.produkty s 

komponentou ŢP 0 0 

06.43.13     

inov.produkty s 

komponentou ICT 1 1 

Zdroj: Interní materiály Světa vzdělávání, 2011. Vlastní zpracování. 

 

V Tab. 4.6 je zaznačeno, jaká výše monitorovacích indikátorů je splněna                       

u jednotlivých projektů. Projekt EUROgymnázia  naplnil pouze indikátor 07.41.65, a to 

v hodnotě 300, jak vyplývá z přílohy č. 7, na počátku byla stanovena cílová hodnota 270. 

Monitorovací indikátor je tedy naplněn.  

Projekt Spolupráce technických škol naplnil monitorovací indikátor 07.41.14, kdy 

bylo podpořeno jiţ 1525 ţáků. Počáteční hodnota, jak vyplývá z přílohy č. 8, byla 1200. 

Tento indikátor jiţ byl převýšen o 325 ţáků a je tedy naplněn. 
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Z Tab. 4.6, která znázorňuje, jak dochází k plnění monitorovacích indikátorů, lze 

říci, ţe dochází k úspěšnému plnění indikátorů, i kdyţ zůstaly nezměněny, coţ je popsáno 

v předchozí podkapitole. 

 

Oba projekty jsou realizovány úspěšně dle stanoveného klíčového harmonogramu. 

Nelze proto říci, který z projektů je realizován efektivnějším způsobem. Lze jen na 

základně splněných klíčových aktivit, a průběţné realizace říci, ţe projekt Spolupráce 

technických škol rychleji a lépe zpracovává jednotlivé aktivity. 
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5 Závěr 

 

Vzdělávání představuje významnou část osobního rozvoje kaţdého jedince, proto 

na oblast vzdělávání musí být kladen veliký důraz. Jiţ malé dítě projevuje určité ambice, 

kterých chce dosáhnout, zpravidla co chce získat. S přibývajícím věkem se nároky jedince 

zvětšují a má vyšší cíle.  

Není to pouze jedinec, ale celá společnost chce jít dopředu. České republice, po 

přistoupení k EU, nastala povinnost zapojovat se do její politiky. ČR se zapojuje do cílů, 

které jsou stanovené pro všechny členské státy EU. Společným úsilím můţe být dosaţeno 

výsledků efektivnějším způsobem a můţe to přispívat k rozvoji celkově.  

Evropská unie se snaţí pomoci jednotlivým zemím prostřednictvím dotací, které 

poskytují strukturální fondy EU. V současném programovacím období 2007 - 2013 je to 

Evropský sociální fond, který se zabývá problematikou rozvoje vzdělávání a s pomocí 

Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, podporuje rozvoj kvalitního 

vzdělávání.  

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat podporu vzdělávání ze 

strukturálních fondů EU v ČR. Specifickým cílem byla analýza věcné části sledovaných 

projektů a také provedení finanční analýzy rozpočtů a na základě zjištěných závěrů 

vyhodnotit efektivnost dosaţených výsledků. 

V této diplomové práci nejdříve došlo k charakteristice samotného vzdělávání ze 

SF EU v ČR.  Jak vyplynulo, z jednotlivých zdrojů, nestačí pouţít na rozvoj v ČR pouze 

státní zdroje, ale je zapotřebí pouţít zdroje z fondů EU. Nejdříve je popsán ESF, který má 

nově, v současném programovacím období 2007 - 2013 moţnost čerpat finanční zdroje 

z Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, který přispívá k rozvoji 

vzdělávání. Došlo k rozebrání OP VK, dále došlo k zhodnocení současné situace čerpání 

finančních prostředků z toho programu.  

V další kapitole byla popsána příprava vzdělávacích projektů. Také bylo 

vysvětleno, jak postupovat při přípravě projektové ţádosti, a způsob, jak je hodnocena 

zprostředkujícím subjektem. Jestliţe je projekt schválen, probíhá realizace, a to realizace 

z věcné stránky projektu, ale také i finanční stránky projektu.  V Moravskoslezském kraji 

je spoustu organizací, které připravují, nebo realizují projekty. Byla vybrána organizace 

Svět vzdělávání, ve které pracuji a došlo k hodnocení realizace u dvou konkrétních 
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projektů. Oba projekty jsou realizovány v OP VK, v rámci Prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání.  

V závěrečné kapitole byly projekty zhodnoceny jak z finanční, tak i věcné stránky. 

Nejdříve byly charakterizovány jednotlivé projekty samostatně. Následně byly srovnány 

schválené rozpočty obou projektů. Poté došlo ke grafickému srovnání, jak dochází 

k čerpání finančních prostředků prostřednictvím průběţných monitorovacích zpráv. Také 

bylo zhodnoceno plnění monitorovacích indikátorů. 

Na začátku byly stanoveny hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Čím vyšší je množství výstupů, tedy proškolených osob, tím vyšší 

jsou celkové náklady projektů. 

Tuto hypotézu zamítám. V případě obou sledovaných projektů je to dokázáno. Není 

to však dokázáno obecně, ale pouze v případě těchto dvou projektů. Na str. 35 u projektu 

EUROgymnázia je uvedeno, jaké monitorovací indikátory se plní, a v Příloze č. 1 je výše 

těchto indikátorů. U projektu Spolupráce technických škol je hodnocení na str. 41. U obou 

projektů při psaní projektové ţádosti byla vyčíslena určitá výše monitorovacích indikátorů      

a ta zůstala nezměněna, přesto ţe došlo ke sníţení nákladů na realizaci projektu. 

Hypotéza č. 2: Kapitola 1 Osobní náklady jsou nejvyšší položkou rozpočtu v rámci 

každého projektu. 

Tuto hypotézu přijímám. Výsledky lze potvrdit, na základě hodnocení schválených 

rozpočtů. Rozpočty byly dány souhrnně do jedné tabulky, a tak lze přesně vysledovat, 

která kapitola v kaţdém z projektů je nejvyšší.  

Bylo zjištěno, ţe nejvyšší poloţkou, v rámci těchto dvou sledovaných rozpočtů je 

Kap. 1 Osobní náklady. U projektu EUROgymnázia je tato poloţka ve výši 71,47 %.         

U projektu Spolupráce technických škol je ve výši 74,68 %. Mzdové náklady, tak tvoří 

většinu rozpočtu.  

 

Samotná realizace projektu je velice sloţitá, zahrnuje v sobě řadu procesů                 

a postupů, které je třeba v rámci celé realizace projektu dodrţovat. Proto je zapotřebí mít 

dobrý projektový tým, který si umí nastavit jednotlivé cíle a mít vedle sebe tým 

spolupracovníků, kteří jsou ochotni a schopni vykonávat zadané činnosti. 

 

 Pomáhám na realizaci těchto dvou projektů, a můţu říci, ţe s partnery středních 

škol technických je lepší spolupráce, protoţe si lépe umí zorganizovat jednotlivé činnosti. 

Vyskytují-li se nesrovnalosti, okamţitě partneři vše opraví, tak aby to proběhlo podle 
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pravidel a stanovených klíčových aktivit. V rámci projektu EUROgymnázia,                        

u jednotlivých gymnázií, také vše probíhá podle časového harmonogramu, ale je třeba 

jejich činnost více zkoordinovat. Zkoordinování činností má na starost projektový 

manaţer, který vše řídí. Probíhají pravidelné projektové schůzky, kdy dochází 

k průběţným kontrolám a plnění realizace klíčových aktivit.  

Lze říci, ţe oba projekty jsou aţ doposud úspěšně realizovány dle časového 

harmonogramu projektu, a nevyskytly se ţádné závaţné problémy v rámci realizace.  
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