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Resumé 

Tato práce je zaměřena na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je jedním z dvaceti čtyř 

operačních programů vyhlášených v tomto programovacím období. Z něj mohou zejména 

školy a školská zařízení čerpat finanční prostředky na zlepšení kvality výuky.  

Teoretická část se věnuje regionální politice Evropské unie. Popisuje její vznik, vývoj, 

nástroje a cíle v daném období. Kapitola 2 podrobně představuje Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho oblasti podpory a prioritní osy. 

Praktická část obsahuje interpretaci výsledků dotazníkového šetření, které  v rámci 

zpracování bakalářské práce proběhlo. Cílem bylo zjistit, do jaké míry školy využily 

možnost získat finanční prostředky v 1. kole Výzvy OP VK a s jakými se potýkaly 

problémy při zpracování projektové žádosti. Zjištěné skutečnosti jsou doplněny 

zkušenostmi pracovníků ISŠ Slaný, získanými při zpracování vlastního projektu. Tento 

projekt byl schválen a doporučen k realizaci. 

  

 

Summary 

This thesis is focused on the Operational Programme Education for Competitivness. This 

operational programme is one of the twenty-four  programmes publicated in this 

programming period. Schools and educational institutions can draw financial resources for 

improvment  of their education. 

The teoretical part is focused on the Regional Policy of the European Union. It discribes its 

origin, progress, tools and targets in the given period. Chapter two presents some details 

about the Operational Programme Education for Competitivness. 

The practical part contains the questionnaire results interpretation. That should show how 

much Czech schools and educational institutions used the possibility of getting some 

money from the first challenge of the Operational Programme Education for 

Competitivness. These matters are coupled with some ISŠ Slaný workers experience 

gained during the making their own project. This project was accepted and recommended 

for realization. 
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Úvod 

 

„Členství v Evropské unii České republice přináší řadu příležitostí. Mezi nejvýznamnější 

patří regionální politika EU a její strukturální fondy. Ty jsou důležitým finančním zdrojem, 

který má ČR po vstupu do Evropské unie v roce 2004 k dispozici. V období 2007 – 2013 

budeme mít možnost vyčerpat z těchto fondů zhruba 750 miliard korun. Je to poprvé a 

zároveň naposledy, kdy ČR získá z EU takto významnou finanční podporu. Tyto zdroje 

budeme moci čerpat pouze tehdy, budeme-li schopni připravit dostatečné množství 

kvalitních projektů.“1

                                                 
1 MAREK,D.; KANTOR,T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, s. 13. 
 

 

Téma finanční podpory ESF ve školství je v současné době velmi aktuální. České školy a 

školská zařízení mají neopakovatelnou příležitost získat poměrně velký objem finančních 

prostředků. Celý proces přípravy projektů a podávání projektových žádostí je však velmi 

časově i administrativně náročný. Školám chybí zkušenosti v získávání finančních 

prostředků z evropských fondů. Zvláště menší školy pak nemají ani dostatek zaměstnanců, 

kteří jsou schopni celý proces předkládání a řízení projektů zvládnout a ochotni obětovat 

spoustu svého volného času.  

Práce má dvě části. Teoretická část obsahuje obecné informace o fondech Evropské unie a 

o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho prioritních osách. Část 

praktická se věnuje podrobněji zpracování projektu a  podávání projektové žádosti. V této 

části jsou uvedeny zkušenosti s připravovaným projektem v Integrované střední škole 

Slaný. Dále jsou zde vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. 
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Cíl práce 

 
Cílem práce je pomocí dotazníků provést šetření v namátkově vybraných školách 

různého typu ve Středočeském kraji. Obsah dotazníku byl zaměřen na to, do jaké 

míry v oslovených školách využili možnosti získat finance v 1. kole Výzvy OP VK,    

na jaké naráželi nejčastější problémy při zpracovávání projektové žádosti a jak jim 

v této oblasti pomáhal zřizovatel.  

Středočeský kraj byl zvolen záměrně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že se 

jedná o  největší kraj České republiky.  Druhým důvodem je, že projekt popsaný      

ve druhé části práce bude realizován právě na území Středočeského kraje.  
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1 Regionální politika Evropské unie 

1.1 Vznik regionální politiky Evropské unie 

Regionální politika EU patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Jejím hlavním cílem je 

zvýšení ekonomické a sociální soudržnosti a tím snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých 

regionů. Významné jsou zejména ekonomické důvody, neboť regionální disproporce 

podstatně ovlivňují výkonnost ekonomiky. Sjednocováním úrovní jednotlivých oblastí 

dochází ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje.  

Nejhlubší kořeny zapustila regionální politika ve Velké Británii již před druhou světovou 

válkou. Ve druhé polovině 30. let po skončení světové hospodářské krize se Velká Británie 

pokusila analyzovat sociální a ekonomické důsledky krize. Monitorovány byly regiony 

v oblasti Skotska, Walesu a Anglie. Z těchto analýz vyplynulo, že nejvíce postižené byly 

regiony zabývající se těžbou uhlí, hutnictvím a textilním průmyslem. Nejvážnějším 

důsledkem krize byla vysoká míra nezaměstnanosti.  

V roce 1934 byl vypracován plán pomoci nejvíce postiženým regionům. Byly vymezeny 

problémové regiony a určité postupy, které by vedly k nápravě. 

Ve druhé polovině 30. let tak dochází k vytvoření určité koncepce, jejichž naplňování bylo 

přerušeno druhou světovou válkou a v jejichž realizaci se pokračovalo až po roce 1945.2

1.2 Cíle regionální politiky 

 

 

V období 2007 – 2013 sleduje regionální politika tři cíle. 

Cíl Konvergence  

Podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a 

oblastech 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Podpora ekonomických změn v průmyslových, městských a venkovských oblastech.  

Cíl Evropská územní spolupráce 

Podpora harmonického a vyváženého rozvoje v Evropské unii. 3

                                                 
2 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 

 

3 http://strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
 

http://strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika�
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1.3 Principy regionální politiky 

Nový přístup se lišil od tradičního zejména v preferenci podpory malého a středního 

podnikání, ochrany životního prostředí a spolupráce veřejného a soukromého sektoru.  

Regionální politika EU je založena na několika základních principech. V průběhu vývoje 

regionální politiky se její principy měnily. Pro programovací období 2007 – 2013 se jedná 

především o tyto hlavní principy:  

• programování  

• koncentrace  

• partnerství 

• doplňkovosti 

• monitorování a vyhodnocování 

 

Princip programování 

V zásadě jde o to, že pomoc je namířena do nejméně rozvinutých regionů a je realizována 

formou víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové 

dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek realizovaný 

v dlouhodobějším horizontu.4

Smyslem této zásady je soustředění největších prostředků do regionů s nejvážnějšími 

ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy, které jsou určené pouze          

na předem definované cíle. Výhody plynoucí z koncentrace jsou mimo většího efektu a 

větší viditelnosti také snadnější a přehlednější monitorování a kontrola. Finanční 

prostředky uvolňované ze strukturálních fondů by měly být využívány co nejúčelněji.

 

 

Princip koncentrace 

5

Vyžaduje, aby se na tvorbě, realizaci a hodnocení programů podílel co nejširší okruh 

představitelů státní správy, soukromého sektoru, nevládního neziskového sektoru a dalších 

aktivních skupin obyvatelstva rozvíjející činnost na úrovni národní, regionální i lokální.

 

 

Princip partnerství 

6

                                                 
4 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 
5 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 
6 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 
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Princip adicionality 

Týká se spolufinancování schválených projektů. Podtrhává zásadu, že prostředky             

ze strukturálních fondů nesmí nahrazovat národní zdroje, nýbrž je musí pouze doplňovat.7

Sleduje a hodnotí efektivnost vynakládaných prostředků. Hodnocení probíhá ve třech 

fázích; předběžné hodnocení, průběžné hodnocení a následné hodnocení.

 

 

Princip monitorování a vyhodnocování 

8

1.4 Nástroje regionální politiky 

 

 

V období 2007 – 2013 má EU k dispozici tři nástroje regionální politiky.  

• Evropský fond regionálního rozvoje 

• Evropský sociální fond 

• Kohezní fond 

Obecným cílem fondů je odstraňovat negativní dopady strukturálních změn (úpadek 

průmyslových odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost nebo zaostalost regionů). Čerpání 

prostředků z evropských fondů probíhá v sedmiletých cyklech – tzv. programovacích 

obdobích. Od 1. ledna 2007 probíhá nové programovací období 2007 – 2013.  

 

1.4.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Úlohou Evropského fondu regionálního rozvoje je podpora veřejných a soukromých 

investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony v celé Evropské unii. V současné době 

podporuje především projekty zaměřené na regionální rozvoj, hospodářské změny a větší 

konkurenceschopnost v rámci EU. Mezi priority tak patří výzkum, inovace, ochrana 

životního prostředí a investice do infrastruktury.  

                                                 
7 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 
8 Informace získané z přednášek prof. K. Laciny, VŠFS Praha, 2006 
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1.4.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond je nejstarším ze všech strukturálních fondů. Je hlavním nástrojem 

sociální politiky a politiky zaměstnanosti EU. V období 2007 – 2013 je zaměřen na tyto 

klíčové oblasti:   

• zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků 

• lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce 

• posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním přístupu 

znevýhodněných osob na trhu práce 

 

1.4.3 Kohezní fond (KF) 

Kohezní fond, neboli Fond soudržnosti, má za úkol snižovat sociální a ekonomické rozdíly 

v EU. Soustřeďuje se především na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí.  

 

1.5 Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky Evropské 

unie v České republice 

Přistoupení České republiky k Evropské unii a její zapojení do strukturální politiky 

vyvolalo nutnost vypracovat celou řadu strategických a programových dokumentů. 

Všechny musí být v souladu s dokumenty používanými v EU.  

 

1.5.1 Národní rozvojový plán 2007 – 2013 

Národní rozvojový plán má mezi programovými dokumenty důležité postavení. Členský 

stát musí jasně stanovit konkrétní pravidla a strategie čerpání finančních prostředků, aby 

mohl získat prostředky regionální pomoci. Tento dokument vytyčuje cíle, které mají být 

splněny, rozpracovává priority do dílčích cílů a popisuje postupy jejich realizace9

• Konkurenceschopná česká ekonomika 

. 

Globálním cílem Národního rozvojového plánu je přeměna socioekonomického prostředí 

České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje. K naplnění globálního cíle 

slouží čtyři strategické cíle 

                                                 
9 MAREK,D.; KANTOR,T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, s. 36.  
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• Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

• Atraktivní prostředí 

• Vyvážený rozvoj území 
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2 Operační programy v letech 2007 – 2013 

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU probíhá prostřednictvím 

operačních programů. Operační programy vznikly jako vyjednané strategické dokumenty 

mezi Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy. Vychází z priorit politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti a odpovídají individuálním potřebám členského státu. 

Česká republika připravila pro období 2007 – 2013 celkem 24 operačních programů a dva 

síťové. Sedm regionálních operačních programů, osm tematických operačních programů, 

devět operačních programů pro oblast přeshraniční a nadnárodní spolupráce a síťové 

operační programy ESPON 2013 a INTERACT II. 

 

2.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

2.1.1 Specifikace OP VK 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je jedním ze tří programů           

na programovací období 2007 – 2013, které umožňují čerpat prostředky z Evropského 

sociálního fondu. Je přímo určen pro oblast školství. Jde o program na podporu rozvoje 

vzdělanosti, investic do lidského kapitálu, rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí 

jednotlivců. OP VK je z hlediska svých cílů provázán s dalšími operačními programy, 

kterými jsou : 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Životní prostředí 

• OP Praha Adaptibilita 

• OP Regionální operační programy 

OP VK reaguje na potřeby naší společnosti z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Rychle se 

rozvíjející ekonomika klade vysoké nároky na znalosti a dovednosti každého člena 

moderní společnosti bez ohledu na věk nebo vzdělání. Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí 

pružně reagovat na nové podmínky, na tlak konkurence a rozvoj nových technologií.  
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Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Uvedení do praxe v prioritní ose 1 a v prioritní ose 3 zajišťují globální granty krajů. Třináct 

krajů plní roli Zprostředkujících subjektů pro tyto globální granty. 

 

2.2 Strategie OP VK 

Lisabonská strategie stanovuje cíl, který ze zemí EU učiní nejdynamičtější a 

nejkonkurenceschopnější celek na světě, založený na znalostní ekonomice. Se záměrem 

dosáhnout tohoto cíle se představitelé zemí EU zavázali podporovat transformaci 

ekonomických systémů s patřičným důrazem na modernizaci systémů sociálního 

zabezpečení a systémů vzdělávání.  

Strategie OP VK je plně v souladu se základními strategickými dokumenty ČR. Vychází 

plně z Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013 a opírá se o Národní 

Lisabonský program 2005 – 2008. Současně podporuje klíčové cíle Národního programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihu). 

 

2.2.1 Globální cíl OP VK 

Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání. K naplnění globálního  cíle vedou specifické cíle OP VK. 

Specifickými cíli jsou: 

a) Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení 

motivace k dalšímu vzdělávání. 

b) Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a 

vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných             

ve znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a 

k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační 

proces jako celek. 

c) Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. 
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d) Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání 

včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.10

 

 

2.3 Prioritní osy OP VK11

2.3.1 Přehled prioritních os a oblastí podpory 

 

Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání  

Oblasti podpory:  

• 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  

• 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

• 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  

Oblasti podpory:  

• 2.1 Vyšší odborné vzdělávání  

• 2.2 Vysokoškolské vzdělávání  

• 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  

• 2.4 Partnerství a sítě  

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání  

Oblasti podpory:  

• 3.1 Individuální další vzdělávání  

• 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  

 

                                                 
10 http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/article.asp?thema=285492&item=65701 
11 http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/article.asp?thema=285492&item=65701 
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Prioritní osa č. 4 (a, b):  Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, cíl 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)  

Oblasti podpory:  

• 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání  

• 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu 

a vývoji  

• 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání  

Prioritní osa č. 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost)  

Oblasti podpory:  

• 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu  

• 5.2 Informovanost a publicita programu  

• 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program  

2.4 Typy projektů 

V praktické příručce pro školy Jak připravit projekty financované z evropských fondů 

v období 2007 – 201312

• Individuální projekty: národní – připravuje a realizuje MŠMT na celonárodní                    

     úrovni 

, kterou vydal Národní ústav odborného vzdělávání v roce 2008 je 

projekt definován takto: „Projekt je jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená 

časem, předem daným rozpočtem a lidskými zdroji. Je pokusem o změnu k lepšímu, o 

inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod.“ 

Každý projekt má předem stanovený cíl, určený začátek a konec a vlastní rozpočet. 

V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se lze setkat s několika typy 

projektů. 

         ostatní –     připravují a realizují je jiné instituce na  

                regionální nebo nadregionální úrovni  

    

                                                 
12 PALÁNOVÁ, I.; RATHOUSKÝ, M. Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007 
– 2013 – praktická příručka pro školy, s. 16.  
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• Globální granty:    vyhlašovatelem a správcem globálních grantů jsou kraje. 

 

2.5 Proces zpracování a předkládání projektů 

2.5.1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji  

z ledna 2008 v kapitole 6 uvádí:  

„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj 

vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky 

prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 

propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a 

vývoji. Počátečního vzdělávání se týká prioritní osa 1, terciárního vzdělávání (včetně 

vyššího odborného vzdělávání), výzkumu a vývoje prioritní osa 2 a dalšího vzdělávání 

prioritní osa 3. 

V programovém období 2007 – 2013 je Středočeský kraj Zprostředkujícím subjektem    

pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celé Prioritní ose 1 a 

v Prioritní ose 3 pro oblast podpory 3.2 (řídícím orgánem je MŠMT). Prostřednictvím 

svých globálních grantů využije finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a 

národních veřejných zdrojů ve výši 65 046 194 EUR na projekty realizované na území 

Středočeského kraje, které se týkají počátečního a dalšího vzdělávání.  

Na globální granty Středočeského kraje z  Prioritní osy 1, oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 je 

alokováno celkem 46 884 805 EUR. Podpořeny budou projekty zaměřené na rozvoj a 

zkvalitnění počátečního vzdělávání, na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí 

a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na zlepšení kompetencí pedagogických i 

nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Administraci globálních grantů 

řeší na úrovni kraje Odbor evropské integrace ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a 

sportu. 

Na globální grant Středočeského kraje z Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 je alokováno 

18 161 389 EUR. Podpořeny budou projekty zaměřené na zvýšení kvality a rozšíření 

nabídky v oblasti dalšího vzdělávání a  na provázanost dalšího vzdělávání s počátečním 

vzděláváním. 
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V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze čerpat finanční 

pomoc i na tzv. individuální projekty ostatní. Ty jsou zaměřeny na rozvoj národních politik 

a programů a na jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo 

pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter.“13

2.5.2 Příprava projektu  

  

V souladu s tímto textem vyhlásil hejtman Středočeského kraje dne 5. května 2008 první 

kola třech Výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční 

podporu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání                                

pro konkurenceschopnost. Jednalo se o výzvy z prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání.     

Na oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání byla vyčleněna finanční částka 

242 000 000,- Kč. Na oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla vyčleněna částka 88 000 000,- Kč.        

Na poslední oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

byl vyčleněna částka 110 000 000,- Kč. 

V textu Výzvy jsou u každé oblasti podpory uvedené podporované aktivity, cílové skupiny 

a oprávnění žadatelé. Součástí Výzvy jsou i společné informace o minimální a maximální 

výši podpory a o maximální době trvání projektu. Projekty musí být realizovány na území 

Středočeského kraje. Ukončení příjmu žádostí 1. kola bylo 16. června 2008. 

 

Středočeský  kraj se v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

ve Středočeském kraji z ledna 2008 v kapitole 6 zabývá možností pomoci školám, které 

se rozhodnou podat žádost o finanční podporu z OP VK.  

Doslova se zde uvádí: „Na Odboru školství, mládeže a sportu byly hledány cesty, jak 

maximálně pomoci školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem (dále 

jen školám) čerpat z těchto zdrojů.  

Jako jedno z nejslabších míst při čerpání prostředků ve zmíněném programovém období 

byla řediteli škol označena nedostatečná informovanost ohledně možností čerpání. Spíše 

než o nedostatku informací je však přesnější mluvit o nedostatečné orientaci v dané 

problematice a zejména deficitu individuálního přístupu ke školám a jejich potřebám. Proto 

Odbor školství, mládeže a sportu vyzval školy k vytváření projektových listů, ve kterých 

                                                 
13 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/dokumenty/strategie-a-koncepcni-materialy.htm 
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popsaly své představy o využívání fondů EU v programovém období 2007 - 2013, a nyní 

se školami spolupracuje na přeměně těchto listů na projektové záměry a následném 

zpracování příslušných projektových žádostí. Pomoc je školám poskytována zejména 

formou průběžných konzultací. Všechny školy měly dále možnost zúčastnit se v průběhu 

roku 2007 seminářů na téma „Jak napsat úspěšný projekt“, jejichž cílem byla podpora 

čerpání finančních prostředků z fondů EU.  

Dalším problémem, který vedl v předchozím programovém období k poměrně malé účasti 

škol na podávání projektů, byla nemožnost zaplatit z operačních programů samotnou 

tvorbu projektu. Náklady na administraci projektů přitom mohou být hrazeny z prostředků 

jednotlivých programů. Středočeský kraj proto v rámci iniciace přípravy a podpory 

projektů vyhlásil dotační program, na základě kterého může každá škola a školské zařízení 

zřizované Středočeským krajem získat podporu 5 000 – 50 000 Kč na přípravu každého 

projektu, který splní stanovená kritéria. Na podporu čerpání finančních prostředků z fondů 

EU a EHP školami a školskými zařízeními zřizovanými Středočeským krajem schválilo 

pro rok 2008 Zastupitelstvo kraje částku 1 180 000 Kč. 

Nezbytná je i podpora kraje školám a školským zařízením při financováním jejich 

projektů. Pro tyto účely má Odbor školství, mládeže a sportu Zastupitelstvem kraje 

schválenou částku na kofinancování projektů ve výši 15 495 950 Kč a předfinancování 

projektů ve výši 24 243 390 Kč pro rok 2008. Na zpracování projektové dokumentace byla 

Zastupitelstvem kraje schválena pro rok 2008 částka 10 000 000 Kč.   

Na základě metodického vedení, poradenského servisu Odboru školství, mládeže a sportu, 

vyhlášené finanční podpory pro tvorbu projektů a připravovaného systému kofinancování i 

předfinancování projektů zpracovaly školy a školská zařízení projektové záměry 

s finančními požadavky k 31. 12. 2007 ve výši téměř 433 milionů Kč. 

Shrnutí pomoci kraje školám a školským zařízením v oblasti čerpání z fondů 

EU/EHP: 

• individuální pomoc školám při vytváření projektových listů, jejich přeměně 

v projektové záměry a následné zpracování příslušných projektových žádostí 

formou průběžných konzultací a seminářů, 

• vyhlášení dotačního programu v rámci iniciace přípravy a podpory projektů,         

na základě kterého může každá škola a školské zařízení zřizované Středočeským 
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krajem získat podporu 5 000 – 50 000 Kč na přípravu každého projektu, který splní 

stanovená kritéria, 

• vytvoření systému kofinancování a předfinancování projektů škol a školských 

zařízení zřizovaných Středočeským krajem, 

• zpracování krajských projektů Odborem školství, mládeže a sportu, které budou mít 

přímý dopad na kvalitu a podmínky vzdělávání ve Středočeském kraji.“14

Je tedy na vlastním rozhodnutí škol, zda si projekt napíší sami, či zda využijí služeb 

externího zpracovatele. Při sepisování projektu vlastními silami se zaměstnanci škol sice 

naučí postupy, které se budou v budoucnu hodit, ale na druhé straně investují spoustu času 

a ne v každé škole má ředitel k dispozici zaměstnance, kteří jsou schopni projektovou 

žádost připravit. Při vypracování projektu externím zpracovatelem ušetří školy vlastní čas, 

ale stanou před problémem, jak přípravu a zpracování projektu zaplatit.  

 

 

2.5.3 Zpracování projektové žádosti 

Projektové žádosti se překládají na základě tzv. výzev. Vyhlášení výzev je v kompetenci 

řídícího orgánu příslušného programu. Zprostředkující subjekt aktivity upravuje podle 

vlastních potřeb. Každá aktivita musí být vyhlášena minimálně jednou. Vyhlášení probíhá 

v tisku a na internetových stránkách řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů. Žádosti 

mohou být překládány buď v termínu, který je ve výzvě stanoven, nebo průběžně až        

do uzavření výzvy. Daná výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, priority a příslušné 

oblasti podpory, místo pro předložení projektové žádosti, den, datum a hodinu, dokdy 

nejpozději musí být projektová žádost předložena.  

Projektový záměr by měl být připraven ještě před vyhlášením výzvy, protože doba           

od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu žádostí bývá zpravidla jen čtyři až šest týdnů. 

V případě, že se zaměstnanci školy rozhodnou zpracovávat projektovou žádost vlastními 

silami, měli by pozorně sledovat aktuální informace o připravovaných výzvách                 

na internetových stránkách MŠMT a Středočeského kraje. Zde získají i údaje                      

o připravovaných odborných seminářích k přípravě projektu. Z vlastní zkušenosti mohu 

doporučit účast na těchto seminářích. Semináře jsou vedené kompetentními pracovníky 

příslušných odborů. Účastníci získají ucelené informace o problematice, které jim mohou 

                                                 
14 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/dokumenty/strategie-a-koncepcni-materialy.htm 
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pomoci vyvarovat se zásadních chyb. Určitě je velmi užitečné využít i možnost osobních 

konzultací s pracovníky na kontaktních místech.  

Po vyhlášení  je nutné ověřit, zda záměr odpovídá požadavkům výzvy, vybrat příslušnou 

oblast podpory a podporované aktivity. Pokud se cíle projektového záměru neshodují 

s podporovanými aktivitami, je nutné je upravit. Důležité je, aby organizace byla 

oprávněným žadatelem a projekt byl určen pro okruh osob, uvedených v cílových 

skupinách.  

Žádost o dotaci se zpracovává v elektronickém formuláři. Formulář je k dispozici             

na internetu na stránkách https://www.eu-zadost.cz/ a je vždy vydáván ke konkrétní výzvě, 

proto je nutné pracovat s jeho aktuální verzí. V případě OP VK se jedná  o elektronickou 

žádost v elektronickém formuláři  Benefit 7.  Návod na vyplnění žádosti byl podrobně 

zpracován v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, kterou vydalo MŠMT ČR. 

 

2.5.4 Obsah projektové žádosti 

a) Název projektu  

Název projektu musí být stručný a výstižný. Musí vycházet ze záměru dotačního 

programu. 

b) Umístění projektu 

Údaje o místě a době realizace projektu 

c) Zdůvodnění projektu 

Základní informace o projektu, návaznost na opatření operačního programu, vazby            

na strategické dokumenty.  

d) Vztah k jiným projektům, partnerství 

Uvádí se zde, zda má projekt partnera nebo vazby na jiné projekty. 

e) Popis projektu, cíl projektu 

Charakteristika stávajících problémů a potřeb. Zdůvodnění potřeby podpory, stav před a   

po realizaci projektu. Případná rizika projektu a jejich eliminace. Přínos pro cílové 

skupiny. 

f) Zabezpečení projektu 

Organizační a personální zabezpečení projektu.  

g) Rozpočet projektu 
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Přesná definice jednotlivých druhů výdajů, posouzení způsobilosti výdajů. 

h) Časový harmonogram při realizaci projektu 

Rozpis harmonogramu podle plánovaných klíčových aktivit projektu. 

i) Finanční plán 

Analýza nákladů a výnosů, plánované zdroje financování, způsob poskytování finančních 

prostředků, spolufinancování. 

j) Monitorovací indikátory 

Stanovení indikátorů, plánovaná hodnota. 

k) Vliv projektu na horizontální témata 

Vliv projektu na životní prostředí a rovné příležitosti. 

l) Očekávané efekty z realizace projektu 

Přínos projektu pro cílovou skupinu, udržitelnost projektu. 

m) Uvedení projektu do praxe, propagace a publicita projektu 

Použitelné materiály pro další užití, informovanost o projektu prostřednictvím médií, 

informační tabule a propagační materiály. 

Nedílnou součástí projektové žádosti jsou povinné přílohy. Přílohy se podávají v listinné i 

v elektronické podobě. 

 

2.6 Výsledky ve Středočeském kraji 

Středočeský kraj je v mnoha směrech jedinečným regionem. Od ostatních regionů se liší 

zejména svou velikostí a polohou. Středočeský kraj je největším krajem v zemi. Také 

poloha kraje je výjimečná. Ze všech stran obklopuje Prahu, hlavní město republiky, které 

má postavení samostatného kraje.15

• Zvyšování kvality ve vzdělávání  

  

Ve Středočeském kraji je 403 mateřských škol, 478 základních škol a 144 středních škol, 

z nichž u 108 škol je zřizovatelem právě Středočeský kraj.  

1. výzva OP VK ve Středočeském kraji byla vyhlášena 5. května 2008 a ukončena          

16. 6. 2008 pro tyto oblasti podpory: 

• Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami   

• Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

                                                 
15 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/stredocesky-kraj/informace-o-kraji/ 
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V této výzvě bylo podáno celkem 190 projektových žádostí. Ty musely projít procesem 

hodnocení. 

 

Proces hodnocení projektových žádostí 

Formální hodnocení 

V této fázi se hodnotí  

• kompletnost žádosti a příloh 

• správnost formálních náležitostí žádosti 

• originálnost (ověřenost) přiložených příloh 

Nejčastější chyby 

• špatné očíslování příloh 

• chybějící podpisy 

• špatně nadepsaná obálka 

• nedodržení termínu 

Hodnotitel kontaktuje žadatele k  odstranění závad v termínu. Pokud žadatel závady 

neodstraní, je žádost vyřazena. O vyřazení žádosti je žadatel písemně informován. 

Hodnocení přijatelnosti 

Jedná se o kontrolu souladu navrhovaného projektu se zadáním ve výzvě a souladu           

se stanovenými požadavky, např. soulad s platnou právní úpravou apod. 

Nesplnění kritérií přijatelnosti má za důsledek vyřazení projektu z další fáze hodnocení. 

Věcné hodnocení 

Hodnocení formou bodování podle předem daných pravidel provádí minimálně dva         

na sobě nezávislí hodnotitelé. Vybrány jsou projekty, které získají nejvyšší hodnocení. 

Všichni žadatelé jsou písmeně informování o dosaženém výsledku hodnocení. 

Vybrané projekty schvaluje Rada kraje a Zastupitelstvo kraje. 

Dne 10. 9. 2008 byla Zastupitelstvem Středočeského kraje schválena finanční podpora 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro 73 projektů, které 

k financování doporučila výběrová komise. Celkem bude mezi projekty rozděleno 324 

milionů korun. Převážná část financí bude směřovat do oblasti podpory 1.1 Zvyšování 

kvality ve vzdělávání, v níž bylo podáno 132 projektových žádostí. Schváleno a 

k realizaci bylo  doporučeno 52 projektů. V tom 26 pro střední školy, 12 pro základní školy 
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a 5 pro mateřské školy.  Jedná se zejména o vzdělávací programy. Těmto projektům 

připadne 242 milionů korun.  

Na oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, v níž bylo podáno 22 projektových žádostí a schváleno 11 projektů, připadne 

celkem 47 milionů korun. V této oblasti příjemcem podpory budou 3 mateřské školy,         

4 základní školy a 1 střední škola.  

Deset z celkově podávaných 36 projektů schválených v rámci oblasti podpory 1.3 Další 

vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení obdrží 32 milionů korun. Mezi příjemci 

podpory pro tuto oblast je 1 střední škola.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
16 http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/article.asp?thema=285492&item=78330 
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3 Projekt ISŠ Slaný „Zlepšení podmínek výuky učebních 

oborů“ 

3.1.1 Integrovaná střední škola Slaný 

Integrovaná střední škola Slaný po léta známá spíše jako Zemědělská škola vznikla 

původně již roku 1897 jako Hospodářská a hospodyňská škola. Jak z názvu plyne, přispěly 

k jejímu vzniku potřeb trhu. Hospodářská škola, která se později přejmenovala na školu 

zemědělskou, připravovala budoucí dělníky pro výkon povolání v zemědělské výrobě. Její 

„hospodyňská“ část, která v porevoluční době roku 1989 nesla název Rodinná škola, totéž 

zajišťovala budoucím hospodyním. S postupným ochabováním individuálního spíše 

zemědělského rázu města Slaný a blízkého okolí, bylo nutné zásadním způsobem změnit 

skladbu učebních oborů a zejména zaměření školy. V roce 1998 vzniká tedy Integrovaná 

střední škola, Odborné učiliště a Učiliště ve zcela novém provedení a s novým 

vzdělávacím programem, která kromě žáků  ze základních škol připravuje pro budoucí 

povolání i žáky ze škol speciálních.  

Posledním zlomovým obdobím byl rok 2004, kdy byla škola spolu s druhou učňovskou 

školou ve Slaném zařazena do procesu optimalizace školských zařízení. Svůj statut se jí 

podařilo obhájit a od 1. 9. 2004 byla vyhlášena nástupnickou organizací obou slučovaných 

škol.  

V současnosti jako jediná ve Slaném nabízí tříleté učební obory s výučním listem. Jedná se 

o technické obory (Automechanik, Instalatér, Truhlář a Zámečník) a potravinářské obory 

(Cukrář, Kuchař – číšník a Prodavač). Škola má 350 žáků a 45 zaměstnanců.  

ISŠ Slaný nabízí seskupení nejžádanějších učebních oborů patřících mezi špičku 

v kladenském regionu. Jejím posláním je realizovat v praxi vize svých studentů a umožnit 

jim co nejširší uplatnění na trhu práce. 

Management školy si v plné míře uvědomuje vliv demografického vývoje na odborné 

školství. Na druhé straně v současné době je na trhu práce v regionu nedostatek absolventů 

technických oborů s výučním listem. Slánsko v poslední době navázalo na tradici 

původních strojírenských závodů a vzniklo zde několik významných strojírenských firem. 

Této skutečnosti se rozhodli využít a s pomocí projektu ukázat potencionálním zájemcům  

o studium – žákům základních škol -, že proces vyučení v oboru může být zajímavý, 

moderní a zajistit jim v budoucnosti dobré uplatnění na trhu práce.  
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3.1.2 Příprava projektu 

Projekt začíná nápadem na zlepšení stávajícího stavu, vycházejícím z reálných potřeb 

školy. Celý proces přípravy a zpracování projektu trval téměř půl roku. Pověření 

zaměstnanci školy průběžně sledovali aktuální informace o možnostech získávání financí 

z fondů Evropské unie, navštěvovali odborné semináře a připravovali projektový záměr. 

Velkým přínosem byla dobrá spolupráce se zřizovatelem školy, konkrétně s Odborem 

školství Krajského úřadu Středočeského kraje.  Projektový záměr byl připraven již         

před vyhlášením 1. kola Výzvy v květnu 2008. 

Po zveřejnění výzvy se mohl realizační tým dát do vyplňování projektové žádosti.  

 

Popis projektu 

Název projektu:  Zlepšení podmínek výuky učebních oborů 

Název OP:   Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa:   1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:  1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Realizátor projektu:  Integrovaná střední škola Slaný 

Doba realizace projektu: 1. 3. 2009 – 31. 12. 2011  

Stručný obsah projektu 

Projektový záměr vychází z podporovaných aktivit Zlepšování podmínek pro výuku 

technický oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a 

Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele. Projekt je zaměřen na zavádění 

a tvorbu nových organizačních forem výuky za podpory ICT a zvýšení kvality vzdělávání. 

Jeho hlavním cílem je tvorba a zavedení nových výukových metodik. Zejména se jedná     

o propojení teoretického vyučování s odborných výcvikem a výuku nepočítačových 

předmětů pomocí ICT. Nově vytvořené výukové materiály a metodiky zpracované 

proškolenými učiteli budou pilotně ověřeny ve výuce. Současně budou k dispozici žákům i 

pedagogům na internetových stránkách projektu. Učitelé a žáci zapojení do projektu získají 

nové znalosti a dovednosti ve svých oborech.  

Cíl projektu  

Cílem projektu je dosáhnout lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce zavedením 

nových moderních vyučovacích metod a nových výukových modulů s aktivním zapojením 
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žáků s důrazem na mezipředmětové vazby včetně nasazení nových informačních 

technologií do výuky.  

Hlavní náplň projektu 

Hlavní náplní projektu je tvorba nové metodiky pro pedagogy a výukových materiálů     

pro žáky školy. Metodiky vytvoří proškolení pedagogové školy. Výukové materiály budou 

respektovat školní vzdělávací program a budou do výuky zavedeny v rámci pilotního 

ověření.  

Jednou z klíčových aktivit projektu je pořádání workshopů pro žáky závěrečných ročníků 

okolních základních škol. Účastníci workshopů uvidí názorně průběh výuky a vytvoří si 

vlastní představu o náplních jednotlivých oborů. To by mohlo výrazně ovlivnit jejich             

rozhodování, kam ze základní školy. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří žáci a učitelé ISŠ Slaný a dále žáci závěrečných ročníků základních 

škol ze Slaného a okolí. 

Přidaná hodnota projektu  

Přidanou hodnotu projektu vytvoří nově vzniklé metodiky pro teoretickou výuku i odborný 

výcvik.  

Realizační tým 

V realizačním týmu je zapojeno celkem devět osob. Řízení a administraci  projektu 

zajišťují projektový manažer, koordinátor projektu, ekonom a účetní projektu a asistent 

projektu. Na ostatních aktivitách projektu se budou podílet odborní asistenti, webmaster a 

grafik a zpracovatelé metodik a studijních materiálů.  

 

3.1.3 Získané zkušenosti  

Nejnáročnější v celém procesu byla nezkušenost a neznalost zdrojů informací. Právě zdroje 

aktuálních informací jsou velmi důležité, protože i v průběhu Výzvy se měnila zásadní 

pravidla pro předkládání projektů, zejména v oblasti rozpočtu a ve způsobu odevzdání 

žádosti. Potíže činilo naučit se vystihnout přesně a výstižně cíl projektu, tak aby se 

hodnotitelé projektu snadno zorientovali. Při vyplňování elektronické žádosti v Benefitu7 

nebylo snadné pochopit logický rámec žádosti. Všechny tyto potíže se podařilo překonat 

díky osobním konzultacím na Odboru evropské integrace Krajského úřadu Středočeského 
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kraje. Projekt získal při hodnocení dostatečný počet bodů a po menší úpravě v rozpočtu 

schválen k realizaci.  

Ze získaných zkušeností se zpracováním projektové žádosti vyplývají následující 

doporučení: 

• Je nutné sledovat ve všech fázích relevanci vůči programu 

• Projekt nelze opsat podle vzoru. Každý projekt je specifický a vyžaduje 

individuální přístup 

• V maximální možné míře využít možnost konzultovat projekt v různých fázích 

přípravy se zprostředkujícím subjektem 

• Vytvořit si dostatečnou časovou rezervu  

• Žádný seminář nebo školení neudělá z absolventa kvalitního zpracovatele projektu. 

Tyto vzdělávací akce poskytují pouze určitý rámec, cestu si musí najít každý sám 

 

 

4 Formulace předpokladů 

 
Cílem této práce je pomocí dotazníků oslovit management v namátkově vybraných školách 

různého typu (MŠ, ZŠ a SŠ) ve  Středočeském kraji a zjistit,  do jaké míry využili v těchto 

školách možnost získat finanční prostředky v 1. kole Výzvy OP VK, na jaké problémy 

nejčastěji naráželi při zpracování projektových žádostí a jak jim v této oblasti pomáhal 

zřizovatel. 

 

Cíl práce koresponduje s následujícími předpoklady: 

1. Málo škol je spokojeno s výší přidělených finančních prostředků 

2.  Zaměstnanci většiny škol nemají dostatek času a schopností zpracovat projektovou 

žádost a řídit projekt 

3. Školy pouze v malé míře využívají pomoc externího zpracovatele při podávání 

projektové žádosti 
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4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

4.1.1 Zadání dotazníků 

 
Na základě dotazníkového šetření jsem se snažila zjistit, jaké mají různé typy škol            

ve Středočeském kraji informace o možnostech získávání finanční podpory z prostředků 

ESF, kolik škol tuto možnost využilo a co školám činilo největší potíže při zpracování 

projektových žádostí. Konkrétně jsem se zaměřila na Operační program Vzdělávání        

pro konkurenceschopnost. 

Předvýzkum 

Pilotáž dotazníku byla provedena formou osobního pohovoru s malou skupinou 

respondentů.  Vzor dotazníku je uveden v příloze. 

Po malých úpravách byl zpracovaný dotazník odeslán elektronickou poštou namátkově 

vybraným školám ve Středočeském kraji. Celkem bylo osloveno 64 škol. Vrátilo se          

38 vyplněných dotazníků, což je 59 %. 

• Mateřské školy  16 

• Základní školy  14 

• Střední školy     8 

 

Pro lepší orientaci jsou základní údaje o monitorovaných školách zpracovány do tabulky.  

Profil respondentů 

  Celkem Z toho 
    Mateřské školy Základní školy Střední školy 

Zřizovatel 
kraj 11 1 2 8 

obec 27 15 12 0 

Počet žáků 

1 - 100 11 9 2 0 

101 - 300 11 5 5 1 

301 - 500 9 0 4 5 

více než 500 7 2 3 2 

Počet 
zaměstnanců 

1 - 10 4 3 1 0 
11 - 25 18 12 6 0 
26 - 40 7 0 4 3 

více než 40 9 1 3 5 
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4.1.2 Vyhodnocení dotazníků 

 
1. Jste spokojeni s výší přidělených finančních prostředků do rozpočtu vaší 

školy? 

 

Pouze 34 % škol je spokojeno s výší přidělovaných finančních prostředků. Z toho 19 % 

mateřských škol, 10 % základních škol a 5 % středních škol.  

Zbylých 66 % škol považuje přidělené finanční prostředky za nedostačující. Z toho 24 % 

mateřských škol, 26 % základních škol a 16 % středních škol. 

 

2. Sledujete aktuální informace o možnostech čerpání finanční podpory z ESF? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 79 % škol kladně. Z toho 31 % mateřských škol, 29 % 

základních škol a 19 % středních škol.  

21 % škol uvedlo, že nesledují aktuální informace o možnostech čerpání finanční podpory 

za ESF. Je alarmující, že stále existují školy, které nesledují informace o možnostech 

čerpání finančních prostředků z ESF, přestože tyto informace jsou pravidelně zveřejňovány 

nejen na internetových stránkách zainteresovaných institucí (MŠMT, Strukturální fondy 

EU, Středočeský kraj), ale i v tisku, například v Učitelských novinách, v regionálních 

denících apod. Mezi školami, které uvádějí, že informace nesledují, se objevily i ty školy, 

které v předchozí odpovědi uvedly, že nejsou spokojeny s výší přidělených financí. 

 

3. Znáte Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost? 

 

66 % škol uvádí ve svých odpovědích, že znají Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Z toho 21 % mateřských škol, 26 % základních škol a 19 % 

středních škol.  

Na programové období 2007 – 2013 probíhala od září 2007 rozsáhlá informační kampaň 

pořádaná Odborem evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje v pěti 

největších městech kraje. Následovala řada seminářů, které probíhaly přímo v budově 

Krajského úřadu Středočeského  kraje. Účast na těchto seminářích byla bezplatná.  

Přesto se mezi oslovenými školami objevilo 34 % škol, které OP VK neznají. 



 35 

4. Pořádal Váš zřizovatel seminář k předkládání projektových žádostí? 

 

Pouze 27 % respondentů uvedlo kladnou odpověď. Z toho 3 % mateřských škol, 3 % 

základních škol a 21 % středních škol.  

Zbylých 73 % škol odpovědělo záporně.   

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že zatímco u středních škol přebral iniciativu kraj 

jako zřizovatel, obce jako zřizovatelé mateřských a základních škol nechaly iniciativu      

na samotných školách.  

 

5. Navštívil někdo v Vaší školy tento seminář? 

 

Seminářů se zúčastnili zástupci ze 40 % škol, z toho činí podíl 16 % mateřské školy,    8 % 

základní školy a 16 % střední školy. Z tohoto výsledku vyplývá, že i ty školy, jejichž 

zřizovatelé nepořádali žádné semináře a školení k problematice OP VK, si byly schopny 

zajistit účast na seminářích pořádaných krajem.  

Zástupci ze 60 % škol se žádného semináře nezúčastnili, z toho 26 % mateřských škol,    

29 % základních škol, 5 % středních škol. 

 

6. Podávala Vaše škola projektovou žádost v 1. kole Výzvy tohoto operačního 

programu? 

 

21 % z oslovených škol ve své odpovědi uvedlo, že podávaly projektovou žádost, z toho   

8 % základních škol a 13 % středních škol.  

79 % škol nepodávalo projektovou žádost v 1. kole Výzvy OP VK. Školy pravděpodobně 

mohla odradit složitost celého procesu podávání a vyplňování žádosti. Na druhé straně 

všichni měli možnost sjednat si osobní konzultaci s kompetentními pracovníky                 

na příslušném odboru krajského úřadu a s jejich pomocí se vyvarovat zbytečných chyb, 

které by mohly úspěšnost procesu schvalování žádosti ohrozit. 
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7. Jsou ve Vašem týmu zaměstnanci, kteří jsou schopni zpracovat projektovou 

žádost a následně řídit projekt? 

 

Pouze 42 % z oslovených škol uvedlo, že mají ve svém týmu zaměstnance, kteří dokáží 

zpracovat projektovou žádost a následně řídit projekt, z toho 5 % mateřských škol, 21 % 

základních škol a 16 % středních škol. 

58 % respondentů odpovědělo záporně. Pro učitele znamená psaní grantů poměrně velkou 

zátěž. Svoji energii by měli věnovat především výuce a práci s dětmi. Není jednoduché 

v malém kolektivu najít zaměstnance, kteří jsou ochotni věnovat se problematice získávání 

financí nad rámec svých běžných pracovních povinností. 

 

8. Pomáhá Vaší škole v této oblasti významně zřizovatel? 

 

Pomoc zřizovatele uvedlo 23 % respondentů. Z toho činí 10 % mateřských škol, 5 % 

základních škol a 8 % středních škol.  

77 % oslovených škol odpovědělo záporně.  

Zatímco kraj zástupce škol, které zřizuje, včas proškolil, základní a mateřské školy takové 

štěstí neměly. Lépe na tom možná byly ty ve větších městech. Někde pomohl alespoň 

částečně krajský úřad, který nabídl základním a mateřským školám volná místa 

v odborném semináři.  

 

9. Využili byste rádi pomoc externího zpracovatele? 

 

Služby externího zpracovatele by rádo využilo celkem 74 % oslovených škol. Z toho 37 % 

mateřských škol, 24 % základních škol a 13 % středních škol.  

Ředitelé těchto škol by chtěli mít k dispozici finanční prostředky, které by jim umožnily 

zaplatit odborníka, který by se ve škole grantům věnoval. V žádostech by se pak 

neobjevovaly chyby, které vedou k zamítnutí. Projekty by procházely mnohem snáz a 

finanční prostředky by byly pro školy dostupnější.  

Zbylých 26 % oslovených škol uvedlo, že by nevyužily pomoc externího zpracovatele.  
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10. Váš názor na služby externího zpracovatele. 

 

74 % oslovených škol uvádí, že služba externího zpracovatele je drahá a nemají na ni 

dostatek finančních prostředků.  

11 % oslovených škol uvedlo, že externí zpracovatelé nemají jejich důvěru. 

15 % oslovených škol je spokojeno se službou externího zpracovatele, tato služba jim 

vyhovuje.  

V poslední době se objevilo velké množství agentur, které nabízejí školám zpracování 

projektové žádosti. Jedná se většinou o soukromé agentury, které ne vždy působí 

věrohodně. Školy by uvítaly, kdyby ministerstvo, případně zřizovatel školy, zajistily 

grantové agentury, které by školám sloužily jako servis. Tato služba by mohla být hrazená 

například z grantu, který by ministerstvo získalo od Evropské unie.  

 

11. Myslíte si,  že všechny školy mají možnost „dosáhnout“ na finance z ESF? 

 

32 % respondentů odpovědělo kladně, z toho 16 % mateřských škol, 5 % základních škol a 

11 % středních škol.  

Naopak 58 % oslovených škol si nemyslí, že mají všechny školy možnost získat finance 

z ESF. 

10 % oslovených škol uvedlo ve své odpovědi, že neví. 

V těchto odpovědí se pravděpodobně promítlo několik skutečností. Jen málo škol má úplné 

informace o procesu předkládání projektových žádostí a o řízení projektů. Ve školách 

chybí zaměstnanci, kteří jsou schopni zpracovávat a řídit projekty. Školy nemají dostatek 

finančních prostředků na služby externích zpracovatelů.  

 

12. Chystáte se podávat projektovou žádost v některém dalším kole? 

 

34 % dotazovaných odpovědělo kladně. Jednalo se zejména o střední školy (16 %);            

8 % činily odpovědi mateřských škol a 10 % základních škol.  

66 % dotazovaných škol se nechystá podat projektovou žádost ani v žádném dalším kole.  

 

 



 38 

13. V čem cítíte největší problém? 

a) nemáte zaměstnance, kteří jsou schopni zpracovat projektovou žádost 

b) nemáte dostatek financí na služby externího zpracovatele 

c) Vy ani Vaši zaměstnanci nemají dostatek času na proces zpracování a řízení 

projektu 

d) Jiný – prosím, uveďte ………………………………………………………. 

 

Nejvíce, tedy 30 % oslovených škol uvádí, že největším problémem pro ně je nedostatek 

času. Proces zpracování a předkládání projektové žádosti je časově i administrativně velmi 

náročný. Kvalitní zpracování projektu zabere přibližně jeden měsíc. S ohledem na trvání 

výzvy k předkládání žádostí, která bývá obvykle tři až šest týdnů, je nutné začít na přípravě 

projektu pracovat ještě před vyhlášením výzvy. Ne vždy mají žadatelé k dispozici přesné 

informace. Často ještě během předkládání projektových žádostí se upravují  pravidla a 

zásady pro předkládání výzev.  

13 % dotazovaných škol uvedlo, že největším problémem je pro ně nedostatek schopných 

zaměstnanců.  

8 % škol uvedlo, že nemají dostatek finančních prostředků na služby externího 

zpracovatele.  

 

14. Pokud jste podávali v 1. kole výzvy projektovou žádost: 

a) zpracovávali jste projekt vlastními silami? 

b) pomáhal Vám zřizovatel? 

c) byl Váš projekt úspěšný? 

d) budete projekt realizovat? 

e) činila Vám největší potíže časová náročnost? 

f) činila Vám největší potíže administrativní zátěž? 

 

Tato otázka byla určena pouze pro školy, které předkládaly projektovou žádost v 1. kole 

Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o tři základní školy a pět 

středních škol.  
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a) Vlastními silami zpracovalo žádost 62 % odpovídajících škol. 38 % odpovídajících 

využilo služby externího zpracovatele. 

b) Zřizovatel pomáhal při zpracování projektové žádosti 38 % škol, 62 % škol odpovědělo 

záporně.  

c) V 62 % se jednalo o úspěšný projekt.  

d) 62 % škol se rozhodlo projekt realizovat. 

e) 100 % odpovídajících uvedlo, že jim potíže činila časová náročnost. 

f) 100 % odpovídajících uvedlo, že jim potíže činila administrativní zátěž 
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Závěr 

Globálním cílem OP VK 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace systémů 

počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání.   

Dotazníkové šetření ukázalo, že školy mají velké rezervy v čerpání finančních prostředků 

z fondů Evropské unie. Chybí jim zkušenosti se zpracováním projektových žádostí a 

odrazuje je náročný administrativní proces. Přesto se domnívám, že tato možnost je velkou 

výzvou nejen pro management všech škol, ale i pro zřizovatele těchto škol.  

Ředitelé škol často zmiňují, že nemají možnost dostatečně ocenit kvalitní a kreativní 

učitele. Právě zpracování a realizace projektu může být řešením tohoto problému.           

Pro učitele, kteří jsou ochotni a schopni podílet se na  realizaci klíčových aktivit projektu, 

umožňuje rozpočet projektu získat navíc mzdové prostředky.  

Dalším přínosem projektů je možnost zkvalitnit výuku, zlepšit vybavenost škol, zejména 

v oblasti moderních informačních technologií, na které v rozpočtu škol často nezbývají 

prostředky.  

Dotazníkové šetření potvrdilo předpoklady, stanovené v této práci.  

 

1. Málo škol je spokojeno s výší přidělených finančních prostředků 

Tento předpoklad se potvrdil.  

Pouze 34 % oslovených škol je spokojeno s výší přidělených finančních prostředků. Přesto 

pouze 21 % škol podalo projektovou žádost v 1. kole Výzvy OP VK. Důvodem by mohla 

být mimo jiné skutečnost, že zřizovatelé škol v této oblasti školám nijak významně 

nepomáhali. Středočeský kraj jako zřizovatel pořádal odborné semináře a zajistil školám 

odbornou pomoc na rozdíl od obcí. 

 

2. Zaměstnanci většiny škol nemají dostatek času a schopností zpracovat projektovou 

žádost a řídit projekt 

Tento předpoklad se potvrdil. 

Z celkového počtu respondentů 58 % odpovědělo, že nemají ve svém týmu zaměstnance, 

kteří jsou schopni zpracovat a řídit projekt. Dotázaní v komentáři k odpovědi uvedli, že 

psaní grantů pro učitele znamená velkou časovou zátěž. Svoji energii by měli věnovat 

především výuce a práci s dětmi a žáky. Problémy jsou zejména v menších školách a 
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v malých kolektivech. Zde se těžko hledají zaměstnanci, kteří jsou ochotni věnovat se 

problematice získávání financí z fondů EU nad rámec svých běžných pracovních 

povinností. 

 

3. Školy pouze v malé míře využívají pomoc externího zpracovatele při podávání 

projektové žádosti 

Tento předpoklad se potvrdil.  

Z celkového počtu by 74 % škol rádo využilo pomoc externího zpracovatele. Ředitelé 

těchto škol ale nemají k dispozici finanční prostředky, které by jim umožnily zaplatit 

odborníka, který by se ve škole grantům věnoval.  Z toho vyplývá i to, že 74 % 

respondentů uvádí, že služba je drahá a nemají na ni finance. Náklady na přípravu a 

zpracování projektu nejsou způsobilými náklady projektu.  

Z odpovědí škol, které podávaly projektovou žádost v 1. kole Výzvy, vyplynulo že v 62 % 

zpracovali projekt vlastními silami. Pouze 38 % škol využilo služby externího 

zpracovatele.  

 

V současnosti kraje vyhlašují 2. kola Výzev k předkládání žádostí o finanční podporu 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osou Výzev je 

Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání; Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výše podpory činí 

100 % způsobilých výdajů projektu.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost přináší školám nové finanční 

prostředky na aktivity, které by bez těchto zdrojů mohly jen těžko uskutečnit. V rámci 

těchto aktivit si pedagogové mohou vyzkoušet nové metody práce se žáky a rozšířit 

nabídku výuky cizích jazyků a informačních technologií. 

Kromě získaných finančních prostředků přinese projektování v rámci OP VK školám 

rovněž novou neobvyklou zkušenost v oblasti tvorby a řízení projektů. 
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PŘÍLOHY 



Dotazník 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
 prosím Vás o vyplnění přiloženého dotazníku. 
 Jsem studentkou třetího ročníku Školského managementu. Zpracovávám závěrečnou 
bakalářskou práci na téma Možnosti finanční podpory ESF ve školství, konkrétně Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007 – 2013. Hlavním 
záměrem dotazníkového šetření je získat od ředitelů různých typů škol informace o 
zkušenostech s předkládáním a realizací projektů z OPVK. Smyslem mé práce je najít důvod, 
proč školy málo využívají tento druh finanční podpory, případně s jakými problémy se při 
předkládání projektových žádostí a při realizaci projektu potýkají. 
 Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.  
        Hana Šlégrová 
Typ školy:     
Zřizovatel:   
Počet zaměstnanců:  
Počet žáků: 
 

1. Jste spokojeni s výší přidělených finančních prostředků do rozpočtu Vaší školy? 
 a) ano 
 b) ne 

2. Sledujete aktuální informace o možnostech čerpání finanční podpory z ESF? 
   a) ano 
   b) ne 

 
3. Znáte Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost? 

a) ano 
b) ne 

 
4. Pořádal Váš zřizovatel seminář k předkládání projektových žádostí z tohoto 

operačního         programu? 
a) ano 
b) ne 

 
5. Navštívil někdo z Vaší školy tento seminář? 

a) ano 
b) ne 

 
6. Podávala Vaše škola projektovou žádost v 1. výzvě tohoto operačního programu? 

a) ano 
b) ne 

 
 
 

7. Jsou ve Vašem týmu zaměstnanci, kteří jsou schopni zpracovat projektovou žádost a   
následně řídit projekt? 

a) ano 
b) ne 



 
8. Pomáhá Vaší škole v této oblasti významně zřizovatel? 

a) ano 
b) ne 

9. Využili byste rádi pomoc externího zpracovatele? 
a) ano 
b) ne 

 
10. Váš názor na služby externího zpracovatele: 

a) je drahá, nemáme na ni dostatek finančních prostředků 
b) nemá naši důvěru 
c) vyhovuje nám  

 
11. Myslíte si, že všechny školy mají možnost „dosáhnout“ na finance z ESF?  

a) ano 
b) ne (prosím o zdůvodnění) 

………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Chystáte se podávat projektovou žádost v některém dalším kole výzvy z OPVK? 
a) ano 
b) ne 

 
13. V čem cítíte největší problém? 

a) nemáte zaměstnance, kteří jsou schopni zpracovat projektovou žádost 
b) nemáte dostatek financí na služby externího zpracovatele 
c) Vy ani Vaši zaměstnanci nemají dostatek času na proces zpracování a řízení    

 projektu 
d) jiný – prosím, uveďte 

………………………………………………………………. 
 

14.  Pokud jste podávali v prvním kole výzvy projektovou žádost: 
a) zpracovávali jste projekt vlastními silami  ano  ne 
b) pomáhal Vám zřizovatel    ano  ne 
c) byl Váš projekt úspěšný         ano  ne 
d) budete projekt realizovat    ano  ne 
e) činila Vám největší potíže časová náročnost  ano  ne 
f) činila Vám největší potíže administrativní zátěž ano  ne 

         
 
 
 Vaše odpovědi vyznačte tučným písmem. 
 
 Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 
 
 
 



MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 19% 10% 5% 34%
NE 24% 26% 16% 66%

1. Jste spokojeni s výší přidělených finančních prostředků?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 31% 29% 19% 79%
NE 13% 5% 3% 21%

2. Sledujete aktuální informace o možnostech čerpání finanční podpory z ESF?
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MŠ ZŠ SŠ Cekem
ANO 21% 26% 19% 66%
NE 21% 10% 3% 34%

3. Znáte Operační program Vzdělávání pro konkurensechopnost?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 3% 3% 21% 27%
NE 39% 34% 0 73%

4. Pořádal Váš zřizovatel seminář k předkládání projektových žádostí?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 16% 8% 16% 40%
NE 26% 29% 5% 60%

5. Navštívil někdo z Vaší školy tento seminář?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 0% 8% 13% 21%
NE 42% 29% 8% 79%

6. Podávala Vaše škola projektovou žádost v 1. výzvě tohoto operačního programu?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 5% 21% 16% 42%
NE 37% 16% 5% 58%

7. Jsou ve Vašem týmu zaměstnanci, kteří jsou schopni zpracovat projektovou žádost
    a následně řídit projekt?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 10% 5% 8% 23%
NE 32% 32% 13% 77%

8. Pomáhá Vaší škole v této oblasti významně zřizovatel?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 37% 24% 13% 74%
NE 5% 13% 8% 26%

9. Využili byste rádi pomoc externího zpracovatele?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
a) 32% 29% 13% 74%
b) 5% 0% 6% 11%
c) 5% 5% 5% 15%

10. Váš názor na služby extrního zpracovatele?

a) je drahá, nemáme na ni dostatek financí
b) nemá naši důvěru
c) vyhovuje nám
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MŠ ZŠ SŠ CELKEM
ANO 16% 5% 11% 32%
NE 21% 26% 11% 58%

NEVÍ 5% 5% 0% 10%

11. Myslíte si, že všechny školy mají možnost "dosáhnout" 
      na finance z ESF?
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MŠ ZŠ SŠ Celkem
ANO 8% 10% 16% 34%
NE 35% 26% 5% 66%

12. Chystáte se podávat projektovou žádost v některém dalším kole?
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MŠ ZŠ SŠ Cekem
a) 13% 0% 0% 13%
b) 3% 5% 0% 8%
c) 26% 32% 21% 79%

13. V čem cítíte největší problém?

a) nemáte zaměstnance, kteří jsou schopni zpracovat projektovou žádost
b) nemáte dostatek financí na služby externího zpracovatele
c) Vy ani Vaši zaměstnanci nemají dostatek času na zpracování a řízení projektu
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a) zpracovávali jste projekt vlastními silami?
b) pomáhal Vám zřizovatel?
c) byl Váš projekt úspěšný?
d) budete projekt realizovat?
e) činila Vám největší potíže časová náročnost?
f) činila Vám největší potíže administrativní zátěž?

ANO NE
a) 62% 38%
b) 38% 62%
c) 62% 38%
d) 62% 38%
e) 100% 0%
f) 100% 0%

14. Pokud jste podávali v 1. kole výzvy projektovou žádost:
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