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Předmětem této bakalářské práce je implementace projektů Evropské unie 

v programovém období 2007-2013 a získávání dotací ve školství se zaměřením na 

základní školy opavského regionu. Úvodní část je vymezena stručné charakteristice 

regionální politiky a její aplikaci v České republice. Obsahem další části je souhrnný 
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Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ze kterého je realizována výzva „EU peníze 
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bakalářské práce je analýza situace na základních školách opavského regionu 

z hlediska zapojení do projektů Evropské unie, úspěšnosti při získávání dotací a 

implementace projektu do školské praxe s bližším zaměřením na projekt „EU peníze 

školám“. V závěru práce jsou shrnuty celkové výsledky průzkumu, vyplývající z 

dotazníkového šetření, telefonického dotazování a strukturovaných otázek. Finálním 

zhodnocením získaných výsledků je učiněn závěr a doporučení.       
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Úvod 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro českou vzdělávací soustavu 

otevření nových možností a cest. Od druhého programového období, kdy 1. května 

2004 přistoupila Česká republika k Evropské unii, začaly školy využívat finanční 

prostředky z evropských fondů. Čerpání finančních prostředků v tomto zkráceném 

období však nedosáhlo plnohodnotné výše. Teprve druhé programové období 2007-

2013 přineslo do školství přísun dotací v maximální míře. Začala další etapa 

modernizace výuky prostřednictvím evropských dotací. Školy mohou k realizaci 

svých projektů využívat několik operačních programů. Přímo pro oblast školství je 

vymezen Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK), 

který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) a je financován 

z Evropského sociálního fondu (dále ESF). Obsahuje několik prioritních os, 

využitelných k realizaci projektů ve školách. V rámci OP VK vznikla nová oblast 

podpory 1.4 s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“. 

Smyslem je usnadnit  základním školám přístup k dotacím. Pro školy existují ještě 

další možnosti, jak dosáhnout na evropské dotace. Ke svému projektu mohou využít 

například regionální operační programy, OP Přeshraniční spolupráce, OP 

Nadnárodní spolupráce, OP Praha Adaptabilita, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP 

Životní prostředí a další. Využití evropských dotací je podporou pozitivních změn ve 

školství a prostředkem pro celkový rozvoj vzdělanosti ve společnosti 21. století.  

V současné době patří evropské dotace k často diskutovanému tématu s mnohými 

nejasnostmi, otazníky a protichůdnými názory.  Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, 

že tento námět využiji pro svou bakalářskou práci.   
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Cíl práce a metodika 

Cílem teoretické části je seznámí čtenářů s programovým obdobím 2007 – 2013, 

popis základních principů regionální politiky a jednotlivých operačních programů 

tohoto období. Dále se již práce detailně zaměřuje na Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, projekt „EU peníze školám“, a popisuje jednotlivé fáze 

projektového cyklu z oblasti podpory 1.4. 

 Cílem praktické části je analýza situace na základních školách opavského 

regionu z pohledu řídících pracovníků škol ve vztahu k implementaci projektů 

Evropské unie, získávání a využití dotací. Smyslem práce je sběr informací, 

založených na praktických zkušenostech řídících pracovníků škol, které pomohou 

odhalit případné faktory neúspěchu v této oblasti.  

 Teoretická část bude zpracována s využitím odborné literatury a dostupných 

zdrojů. Při zpracování bude použita metoda popisná a syntetická. 

 Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření, telefonického dotazování a 

strukturovaných otázek, zaměřených na konkrétní cílovou skupinu.                
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1. Regionální politika Evropské unie 

 

Co je to vlastně regionální politika? 

Paul McAleavey tvrdí, že „klíčovým principem regionální politiky je obecně 

[přesvědčení], že veřejný sektor má z ekonomických a sociálních důvodů úlohu 

intervenovat na trhu, aby došlo ke snížení regionálních rozdílů, jež vznikají jako 

následek působení tržních sil. Jinými slovy, existuje [zde] role pro vládu, aby se 

pokoušela ovlivnit geografickou distribuci ekonomických aktivit.“
1
  

 

Regionální politika, nazývána též politika hospodářské a sociální soudržnosti, je 

součásti dlouhodobého integračního procesu a jedná se o celou řadu aktivit, 

prostředků a nástrojů, kterými se řídí státy Evropské unie. 

Cílem regionální politiky je zajištění srovnatelné životní úrovně obyvatel celé 

Evropské unie, snížení rozdílů mezi regiony, s ohledem na kulturní, historické a jiné 

odlišnosti. Dle principu solidarity má regionální politika poskytovat cílenou pomoc 

do méně prosperujících oblastí a sociálních skupin. Vyspělejší státy přispívají na 

rozvoj zaostávajících států a regionů, aby se přiblížily úrovni, která v Evropské unii 

převažuje. Regionální politika je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti. Charakteristikou jsou jednotlivé cykly, shodující se s příslušným 

rozpočtovým obdobím. Před každým z nich stanoví Evropská komise cíle regionální 

politiky, ve kterých přesně definuje, v jaké výši budou finanční prostředky 

poskytnuty a do kterých regionů budou směrovány. Dále definuje přesné rozdělení 

jednotlivých příspěvků v průběhu programového období. V momentě, kdy jsou 

jednotlivé cíle přesně definovány,  postupuje jednání, aby byla nalezena shoda mezi 

členskými státy a Evropskou unií.
2
    

 

 

 

 

 

                                                 
1
 MCALEAVEY, Paul: Policy Implementation as Incomplete Contracting: the European Regional 

Development Fund. Nepublikovaná doktorská práce. Florence, European University Instittute 1995, in 

BACHE, Ian: The Politics of European Union Regional Policy. Multi-Level Governance or Flexible 

Gatekeeping? Sheffield, Sheffield Academic Press 1998, s.13.     
2
 Chvojková, A.; Květoň, V. a kol. Finanční prostředky fondů EU v období 2007-2013.  Praha: 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007, 10 s. ISBN 987-80-86684-43-7. 
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1.1 Aplikace regionální politiky Evropské unie v ČR 

Česká republika přistoupila k Evropské unii dne 1. 5. 2004, čímž se zapojila do 

strukturální politiky. Tímto krokem vznikla nutnost vypracování celé řady důležitých 

strategických a programových dokumentů, které musí být v souladu s dokumenty 

používanými v Evropské unii. Evropský parlament schválil na svém plenárním 

zasedání ve Štrasburku (4. 6. 2006) pět nových nařízení pro strukturální fondy a 

Fond soudržnosti pro programové období 2007 - 2013. Tato nařízení jsou souhrnem 

společných pravidel programování, řízení, hodnocení a kontroly politiky sociální 

soudržnosti. Dále se jednalo o čtyři nařízení týkající se Evropského fondu 

regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského 

sdružení pro územní spolupráci. 

   

1.1.1  Národní rozvojový plán 2007-2013 

Tento dokument má velmi důležité postavení. Pokud chtějí členské státy získat 

prostředky regionální pomoci, je podmínkou definovat konkrétní pravidla a strategie 

z hlediska čerpání finančních prostředků. Národní rozvojový plán (dále NRP) 

obsahuje priority daného státu, určuje cíle, které mají být splněny a popisuje postupy 

realizace těchto cílů. Na vzniku NRP se podílelo několik pracovních skupin, které 

k němu mohly vyjádřit své připomínky. Skládá se ze šesti hlavních kapitol. První 

kapitola je zaměřena na současnou situaci v ekonomické, sociální a environmentální 

oblasti, stav rozvoje města a venkova, na zhodnocení realizace rozvojových 

programů. Druhá kapitola zahrnuje SWOT analýzu.
3
 Obsahem třetí kapitoly jsou 

strategie NRP pro programové období 2007 - 2013, další kapitola se soustřeďuje na 

operační programy, poslední kapitola informuje o finančních zdrojích. Hlavní důraz 

je kladen na posílení konkurenceschopnosti v jednotlivých oblastech a dosažení 

udržitelného růstu.  

Česká republika tento dokument zpracovává dobrovolně, ze strany Evropské unie 

není vyžadován.
4
 

 

 

 

                                                 
3
 Metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. SWOT analýza 

byla vyvinuta Albertem Humphreyem ze Stanfordovy univerzity. 
4
 Chvojková, A.; Květoň, V. a kol. Finanční prostředky fondů EU v období 2007-2013. Praha: IREAS, 

Institut  pro strukturální politiku, 2007, 10 s. ISBN 987-80-86684-43-7. 
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1.1.2  Národní strategický referenční rámec 2007-2013 

Národní strategický referenční rámec (dále NSRR) představuje rozvojovou strategii 

na úrovni státu. Slouží jako nástroj pro přípravu programování fondů a jako podklad 

pro jednotlivé operační programy, na jehož základě vyjednává daný členský stát  

s Evropskou komisí jejich podobu. Spojuje evropské priority, zakotvené v zásadách 

Společenství, s národními prioritami politiky sociální soudržnosti, podrobněji 

rozpracovanými v NRP. Obsah tohoto dokumentu vychází z legislativy EU (analýza, 

strategie, seznam programů, rozdělení finanční podpory). NSRR je složen ze 

strategické a operační části. Ve strategické části je specifikována zvolená strategie 

pro definované cíle politiky sociální soudržnosti. V operační části se nachází 

podrobný seznam operačních programů s přidělenou výší finančních prostředků.
5
 

1.1.3   Operační programy  

Operační programy jsou strategické dokumenty, které poskytují žadatelům základní 

informace, pro které oblasti můžeme žádat finanční prostředky z Evropské unie. 

Vztahují se k jednotlivým cílům regionální politiky a jsou nástrojem realizace NRP a 

NSRR. Každý operační program je rozpracován do několika prioritních os, které 

vycházejí z NRP, NSRR, Lisabonské strategie a dalších strategických dokumentů. 

Všechny operační programy prošly posouzením Evropské komise a na základě toho 

musely být některé upraveny a podrobeny změnám menšího nebo většího rozsahu. 

V období 2007 - 2013 je v České republice využíváno 26 operačních programů, 

rozdělených mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti.  

 

Stojí za zmínku, že počet operačních programů v České republice je neúměrně 

vysoký, což přináší riziko administrativního nezvládnutí, když vezmeme v úvahu  

těžkopádnost české byrokracie. Ze všech srovnatelných zemí Evropské unie má 

Česká republika nejvíce operačních programů, některé programy byly dokonce 

označeny za zbytečné. Evropští úředníci vytýkali České republice zejména špatnou 

architekturu plánu, nepřipravenost úředníků a hlavně zmíněné množství operačních 

programů. Díky tomu bylo čerpání dotací ze strukturálních fondů minimálně o rok 

zpožděné.
6
 

                                                 
5
 Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 34-36 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
6
 Přichystal, A. Kuchařka pro žadatele z fondů EU aneb jak uvařit dobrý projekt. VEGA-L, v. Ulrych, 

I. 173. p. 2008, 4, 21 s. ISBN 978-80-86757-94-0.  
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Švejdík, V. Praha: 2008, ve své závěrečné práci píše: „ Celkově lze konstatovat, že 

politická reprezentace státu je dlouhodobě hůře schopna dodržet časový 

harmonogram v přípravě, schválení a implementaci. Lze tady očekávat důsledky 

takovéto politické situace v podobě pozdního vyhlašování výzev, zdržení ve 

vyhodnocování projektů a uzavírání smluv, pozdějšího financování, tedy čerpání 

alokace“.
7
  

Naskýtá se úvaha, zda je skutečně nutné, aby v České republice byl takto vysoký 

počet operačních programů, když pak v důsledku chaosu a nepřehlednosti nejsou 

dostatečně využívány a jen stěžují orientaci možných žadatelů. 

1.2   Cíle pro období 2007 – 2013 

Dne 18. února předložila Evropská komise návrh na reformu politiky soudržnosti 

v období 2007-2013 s názvem Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, 

konkurenceschopnost a kooperace. 

V únoru 2004 schválila Evropská komise návrh rozpočtu Evropské unie s 27 

členskými státy pro období 2007-2013. Základem je politika sociální soudržnosti, 

která posiluje roli tzv. intervencemi dosažené rovnosti. Byla vydána Třetí zpráva o 

ekonomické a sociální soudržnosti, obsahem byl návrh na reformu politiky 

soudržnosti. Na základě této zprávy předložila Evropská komise Radě v únoru 2005 

návrh tzv. Nového partnerství pro růst a zaměstnanost, který byl Radou schválen. 

V červenci 2005 zveřejnila Evropská komise Sdělení, které obsahovalo obecné 

zásady politiky soudržnosti v letech 2007-2013. Toto programové období je stavěno 

na základních principech regionální politiky, kterými jsou: princip programování, 

koncentrace, partnerství, adicionality, monitorování a vyhodnocování. V oblasti 

regionální politiky byly vytyčeny tři cíle: 

 Konvergence (podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech); 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora 

ekonomických změn v průmyslových, městských a venkovských 

oblastech); 

 Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváženého 

rozvoje v EU).
8
 

 

                                                 
7
 Dostupné na WWW:<http://www.pisemeprojekty.snadno.eu/Text-diplomove-prace.html>. 

8
 Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, [cit.] 23-24 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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1.2.1   Cíl Konvergence 

V České republice se pod něj řadí všechny regiony soudržnosti, s výjimkou hlavního 

města Prahy. Skládá se z osmi tematických a sedmi regionálních operačních 

programů. Na cíl Konvergence připadá v ČR 25,89 miliard eur.
9
 

Tematické operační programy 

 OP Doprava (ERDF + CF) 

 OP Životní prostředí (ERDF + CF) 

 OP Podnikání a inovace (ERDF) 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) 

 OP Integrovaný operační program (ERDF) 

 OP Technická pomoc (ERDF) 

 

            Tabulka s grafem č. 1 

 

 
 

             Zdroj:<http//www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2OO7-20013/Tematicke-operacni- 

                programy>. 

 

Tematické (sektorové) operační programy (dále OP) vycházejí z NRP České 

republiky pro léta 2007-2013. Ke každému OP je vypracován podrobný 

metodologický materiál, kde jsou specifikovány konkrétní podmínky pro projektové 

žádosti. Tyto dokumenty vypracovávají příslušná ministerstva, která jsou zároveň 

                                                 
9
 Dostupné na WWW:< http://www.strukturalni - fondy. cz/Programy – 2007- 2013>. 
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řídícími orgány OP. Podmínkou pro získání dotací je projekt, sestavený v rámci OP, 

který splňuje všechny náležitosti stanovené řídícím orgánem a musí být zaměřen na 

určitý cíl programu. Na tematické programy je z fondů EU vyčleněno 21,2 mld eur.
10

 

Regionální operační programy  

 ROP NUTS II Severozápad (ERDF) 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) 

 ROP NUTS II Jihozápad (ERDF) 

 ROP NUTS II Severovýchod (ERDF) 

 ROP NUTS II Střední Morava (ERDF) 

 ROP NUTS II Jihozápad (ERDF) 

 ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF) 

 

Tabulka s grafem č. 2 - Alokace prostředků z fondů EU v ČR pro cíl ROP 

v cíli Konvergence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/-operacni-programy>. 

Regionální operační programy (dále ROP) navazují na sektorové OP. Úkolem těchto 

programů je zmírnit problémy v jednotlivých regionech určité země. Řídícím 

orgánem je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Všechny ROP jsou 

spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje, je na ně z fondů EU 

vyčleněno 4,6 mld eur.
11

 

                                                 
10

 Dostupné na WWW:< http://www.strukturalni - fondy. cz/Programy – 2007- 2013>. 
11

 Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 39,45 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 

http://www.strukturalni/
http://www.strukturalni/
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Každý ROP má poněkud odlišnou strukturu, avšak společným znakem jsou aktivity, 

zaměřené na podporu měst a venkova. Společným cílem ROP je urychlení rozvoje 

regionů v České republice, posílení konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně 

a kvality prostředí.
12

   

1.2.2   Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl zahrnuje podporu regionů, které nečerpají z Konvergence. V ČR pod něj 

spadá Hlavní město Praha se dvěma OP. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost připadá v ČR 0,42 miliard eur. 

 OP Praha Adaptabilita (ESF) 

 OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) 

             Tabulka s grafem č. 3 

 

Zdroj:http//www.strukturalni fondy-Zdroj: fondy.cz/Programy-2OO7-20013/Tematicke-operacni-

programy 

 

 Cílem těchto operačních programů je podpora ekonomických změn v průmyslových, 

městských a venkovských oblastech s HDP vyšším než 75% průměru EU. Řídícím 

orgánem je město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tyto programy jsou 

financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
13

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Dostupné na WWW:<euroskop.cz/gallery/41/12497-prirucka_projekty_web_24112008.pdf>.  
13

 Dostupné na WWW:< http://www.strukturalni - fondy. cz/Programy – 2007- 2013>. 

http://www.strukturalni/
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1.2.3   Cíl Evropské územní spolupráce   

Spadají pod něj všechny regiony v ČR, prostředky lze čerpat z devíti OP. Na tento cíl 

připadá v ČR 0,39 miliard eur.
14

 

 OP  Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko (ERDF) 

 OP  Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko (ERDF) 

 OP  Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko (ERDF) 

 OP  Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko (ERDF) 

 OP  Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (ERDF) 

Tyto programy jsou zaměřeny na prohloubení vyváženého rozvoje Evropské unie 

pomocí spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Mezi 

hlavní priority Evropské spolupráce patří rozvoj vědy, výzkumu, rozvoj informační 

společnosti a životní prostředí. Podporované aktivity jsou spolufinancovány 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jedná se o investiční projekty. 

1.2.4 Další OP z cíle „Evropská územní spolupráce“  

 OP  Meziregionální spolupráce (ERDF)  

Témata tohoto programu vycházejí z Lisabonských cílů (udržitelný hospodářský 

rozvoj, znalostní ekonomika, inovace), Göteborgských cílů (ochrana životního 

prostředí a lidského zdraví), vymezení spolupráce definuje OP. Program je 

financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), je společný pro 

všechny členské státy Evropské unie (dále EU) a Norsko, Švýcarsko. Řídícím 

orgánem je Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v ČR je kontaktním 

místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Z fondů EU je pro něj vyčleněno 321,32 mil. € (z národních veřejných zdrojů 

zúčastněných států mají být doplněny o 83,77 mil. €). České veřejné zdroje se budou 

na financování projektu podílet 0,17 mil. €.   

 OP  Nadnárodní spolupráce (ERDF)  

Operační program je rozdělen do několika zón. ČR patří do zóny střední Evropa 

(Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, část Itálie, část Ukrajiny). 

Je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti inovací, životního prostředí a dopravní 

dostupnosti. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ESF). 

Řídícím orgánem je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v ČR je 

koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podmínkou projektu je zapojení 

alespoň tří partnerů ze tří různých zemí (alespoň dvě země patřící do oblasti střední 

                                                 
14

 Dostupné na WWW:< http://www.strukturalni - fondy. cz/Programy – 2007- 2013>. 

http://www.strukturalni/


 

 

19 

Evropy). Pro Českou republiku je vyčleněno 37,46 mil. € (tj. přibližně 0,14% 

veškerých prostředků určených pro ČR z fondů EU). 

 Síťový operační program INTERACT II 

Program je zaměřen na posílení efektivnosti územní spolupráce v členských státech 

Evropské unie a dalších zemí, zapojených do programu. Byl schválen Evropskou 

komisí dne 4. prosince 2004. Hlavním cílem bylo zlepšení kvality územní spolupráce 

a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

spolupráce. V rámci programu INTERACT II nejsou realizovány nové projekty. 

Alokace na tento program činí 34 mil.€ z fondů EU.  

 Síťový operační program ESPON 2013 

Program zajišťuje výzkum v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování. 

Hlavním cílem je poskytovat analýzy a informace přispívající k harmonickému 

rozvoji regionu, oblastí a větších územních celků. Geografické pokrytí - všechny 

členské státy EU, partnerské státy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island). Byl 

schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007. Řídícím orgánem je lucemburské 

Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Národním koordinátorem je 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ústav územního rozvoje v Brně. Rozpočet 

programu v období 2007-2013 činí cca 45 mil. eur, alokace z fondů EU činí 34 

mil.eur.
15

 

1.3 Projekt - definice 

Marek, D.; Kantor,T. ve své odborné publikaci „Příprava a řízení projektů 

strukturálních fondů Evropské unie“ uvádí: „Existuje mnoho definic projektu, 

shodují se však v tom, že je to jednoznačná skupina koordinovaných aktivit s jasně 

daným začátkem a koncem, provedených jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění 

specifických cílů v rámci definovaného času, nákladů a pracovních parametrů.“ 

[57 s.]  

Projektem je řada aktivit, které jsou zaměřeny na splnění jasně definovaného cíle do 

určitého časového období a v rámci stanoveného rozpočtu. Pokud již produkt nebo 

služba není potřebná, může být projekt ukončen. Každý projekt směřuje k jasně 

stanovenému cíli, který má určený začátek a konec. Je důležité, aby splňoval všechny 

formální záležitosti, které korespondují s podmínkami programu a vedou k naplnění 

cíle. Projekty mohou být investiční (tzv. tvrdé projekty), které jsou zaměřeny prvotně 

na pořízení investičního majetku. Smyslem těchto projektů je jednak realizace 

                                                 
15

 Dostupné na WWW:< http://www.strukturalni - fondy. cz/Programy – 2007- 2013>. 
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konkrétní stavby, ale také pořízení nástroje pro uskutečnění různých prospěšných 

aktivit (zvýšení úrovně vzdělání, tvorba nových pracovních míst atd.). Neinvestiční 

projekty (tzv. měkké projekty) se zaměřují na podporu realizace činností, kde je 

omezeno pořizování majetku. Tento typ projektu může být realizován v oblasti 

vzdělávání (například zavádění nových metod výuky, zavádění nových vzdělávacích 

programů). Výstupy neinvestičních projektů se projeví již v průběhu trvání, výstupy 

investičních projektů se projeví až po ukončení projektu.
16

 

 

Obr č. 1: Rozdíly v realizaci investičních a neinvestičních projektů 

 

Zdroj: Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 61 s. ISBN 978-80-87029-56-5.  

 

 

1.4 Přehled operačních programů pro školy: 

V období 2007-2013 mohou školy uplatnit svůj projekt v následujících programech. 

Přímo pro oblast školství je určen OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který 

bude  níže podrobně analyzován. 

Dále mohou školy využívat tyto OP: 

 OP Praha Adaptabilita 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost    

 OP Výzkum a vývoj pro inovace  

 Regionální operační programy  

 OP Životní prostředí 

 OP Přeshraniční spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce-oblast Střední Morava 

                                                 
16

 Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 57-61 s. ISBN 978-80-87029-56-5.  
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Kromě výše uvedených operačních programů mají školy k dispozici i finanční 

prostředky z dalších zdrojů, např. Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Grundtvik), Finanční mechanismus EHP/Norska (Norské granty) 

a Rozvojové a dotační programy MŠMT (granty). 

Každý OP je rozdělen do několika prioritních os, ve kterých jsou rozpracované 

podporované aktivity. Prioritní osy jsou pro školy vodítkem při sestavování vlastního 

projektu. Projekt začíná nápadem, jehož účelem je zlepšení současného stavu. Škola 

má vycházet ze svých reálných potřeb. Není dobré sepisovat projekt pouze na 

základě vyhlášení výzev, ale doporučuje se vycházet ze skutečných potřeb. Pokud se 

škola rozhodne daný projekt dále rozpracovat, měla by mít dostatečnou podporu ve 

vlastní organizaci. Teprve pak je možné přistoupit k podrobnějšímu rozpracování 

fišé. V každém OP lze zjistit, jaké jsou podporované aktivity, některé aktivity 

vyžadují, aby byla nejdříve rozpracována studie proveditelnosti (např. ROP). Je 

doporučeno sestavit logický rámec projektu, kde jsou prezentovány hlavní cíle 

projektového záměru (možno přiložit jako nepovinnou přílohu k přihlášce projektu). 

 

Obr. č. 2: Logický rámec versus projektová žádost 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2004, Euromanagers, s.r.o – Základní principy přípravy projektů 

v rámci  strukturálních fondů EU 
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Obr. č.3: Logický rámec – vnitřní vazby 

 

Zdroj: http:// www. vokac.cz/projekty-logframe.html 

  

V přihlášce by měly být co nejpodrobněji popsány aktivity, etapy, výstupy a 

výsledky projektu. Pomocí indikátorů projektu (vstup, výstup, výsledek) je zajištěno 

sledování vynaložených prostředků. Včas odeslána přihláška prochází nejdříve 

formálním posouzením (vyhlašovatelem výzvy). Mohou být odhaleny některé 

nedostatky, které nejsou důvodem pro vyřazení projektu, ale žadatel bude vyzván, 

aby provedl opravy nebo doplnil chybějící údaje. Při nedodržení základních 

parametrů výzvy (překročení maximální výše rozpočtu, neoprávněná žádost) bude 

projekt vyřazen. Po prvotním posouzení postupuje projekt dále k věcnému 

zhodnocení, nejlépe ke dvěma na sobě nezávislým odborníkům, kteří provedou 

bodové ohodnocení na základě předem stanovených kritérií.  Získáním potřebného 

množství bodů postupuje do závěrečné fáze, ve které komise rozhodne, zda bude 

vybrán k realizaci nebo umístěn do „zásobníku projektu“ (úspěšný projekt, ale nejsou 

na něj finanční prostředky).  Poslední variantou je nepřijetí projektu a jeho zamítnutí. 

Pokud byl projekt úspěšně schválen a je podepsána smlouva, nastává jeho realizace 

s průběžným monitoringem. V poslední fázi je projekt ukončen a administrativně 

uzavřen.
17

 

V následujících kapitolách se podrobněji seznámíme s Operačním programem 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dále pak rozborem jednotlivých fází 

projektového cyklu při  žádosti o dotace z projektu „EU peníze školám“, následně 

pak povinnostmi příjemce dotací z EU.  

                                                 
17

 Dostupné na WWW:<euroskop.cz/gallery/41/12497-prirucka_projekty_web_24112008.pdf>. 
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2. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VK je jedním z tematických programů cíle „Konvergence“. Základním úkolem 

tohoto programu je rozvoj vzdělanosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky v 

České republice, což předpokládá vybudování kvalitního a moderního systému 

celoživotního vzdělávání. Řídícím orgánem je MŠMT.
18

 

Alokace finančních prostředků na OP VK v programovém období 2007 – 2013 

činí.151,4 mil.€. Zdroje EU (ESF) tvoří 85% (1.828,7 mil. €), 15% alokace jsou 

národní zdroje ze státního rozpočtu ČR. 
19

 

 

OP VK se skládá z pěti prioritních os, které rozdělují operační program na celky, a 

konkrétně určují, jaké typy projektů mohou být podpořeny v rámci prioritní osy. 

2.1 Rozdělení prioritních os: 

 Počáteční vzdělávání (prioritní osa č. 1) 

Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 612,1 mil. €, tj. 34% alokace OP VK. 

Podporuje zavádění nových vyučovacích metod, výukových činností, tvorby 

modulových programů, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. 

Dále podporuje rozšíření výuky cizích jazyků, asistenční služby pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení. 

 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (prioritní osa č. 2) 

Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35% alokace OP VK. 

Podporuje studijní programy na VOŠ a VŠ, další vzdělávání učitelů, řídících a 

administrativních pracovníků na VOŠ, odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a 

vývoje, podpora spolupráce mezi institucemi (pracovištěm výzkumu a vývoje, 

institucí terciárního vzdělávání, podnikatelským sektorem). 

 Další vzdělávání (prioritní osa č. 3) 

Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 289,9 mil. €, tj. 16% alokace OP VK. 

Podporuje zdokonalování jazykových a IT dovedností, další vzdělávání učitelů, 

vzdělávací programy pro dospělé a dovednosti v environmentální oblasti.   

 

 

 

                                                 
18

 Chvojková, A.; Květoň, V. a kol. Finanční prostředky fondů EU v období 2007-2013. Praha: 

IREAS, Institut  pro strukturální politiku,  2007, 10 s. ISBN 987-80-86684-43-7. 
19

 Dostupné na WWW:< http://www.msmt.cz /strukturalni - fondy/-financni- alokace-op-vk>. 
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 Systémový rámec celoživotního učení (prioritní osa č. 4) 

Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 227,1 mil. €, tj. 12% alokace OP VK. 

Podpora všech aktivit, které přispívají k celoživotnímu učení na území České 

republiky, výjimkou není ani hlavní město Praha. 

 Technická pomoc (prioritní osa č. 5) 

Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 72,4 €, tj. 4% alokace OP VK. 

Příjemce podpory tvoří 13 krajů ČR a MŠMT. Prioritní osa číslo 5 je určena na 

podporu financování aktivit, které jsou spojené s řízením programu (platy pracovníků 

zapojených do OP VK, monitoring projektů atd.).
20

 

       

2.2 Typy projektů OP VK 

OP VK podporuje dva typy projektů: 

 

a) Individuální projekty, které je možné předkládat v rámci výzev MŠMT (prioritní 

osa 1, 2, 3, 4). Národní individuální projekty je možné realizovat na celém území 

České republiky, ostatní individuální projekty mají regionální nebo neregionální 

charakter. Délka trvání a výše podpory je vždy stanovena ve výzvě. 

b) Grantové projekty lze předložit v rámci globálních grantů, které vyhlašují kraje 

ČR (prioritní osa 1/3). Tyto projekty je možné realizovat na území příslušného kraje. 

Maximální délka trvání grantového projektu jsou tři roky.
21

 

2.3 Příjemci podpory z OP VK  

Příjemci podpory v závislosti na jednotlivých oblastech podpory jsou:     

 ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací) 

 kraje 

 města a obce 

 školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol) 

 sdružení asociace škol 

 zaměstnavatelé 

 profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů 

 profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové 

 organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 

 organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže 

                                                 
20

 Dostupné na WWW:< http//www.strukturalni-fondy.cz/opvk>.             
21

 Dostupné na WWW:< http//www.msmt. cz/strukturalni-fondy/typy/projektu>.             
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 instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání 

 instituce vědy a výzkumu 

 vývojová a inovační centra 

 nestátní neziskové organizace 

 zdravotnická zařízení
22

 

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je z ESF financován 

projekt „EU peníze školám“, který je zaměřen na podporu vzdělanosti na základních 

a středních školách. Finanční prostředky z ESF jsou pro školy podpůrným 

prostředkem k modernizaci výuky a ke zlepšení podmínek pro učitele a žáky. 

2.4 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Již od 

roku 1957 pomáhá rozvíjet a podporovat zaměstnanost a investuje do lidských 

zdrojů. Evropský sociální fond poskytuje finanční prostředky na základě programů, 

které mají vliv na zaměstnanost lidí. Zaměřuje se na prevenci a boj 

s nezaměstnaností, dále na rovné příležitosti mužů a žen, rozvoj lidských zdrojů a 

podporu hospodářské a sociální soudržnosti. ESF podporuje dlouhodobé programy, 

které pomáhají zaostávajícím regionům v Evropě zdokonalit schopnosti pracovní síly 

a posílit ekonomickou konkurenceschopnost a prosperitu.
23

  

Čerpání prostředků z ESF v programovém období 2007-2013 umožňují tyto 

programy: 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řídícím orgánem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy) 

 OP Praha- Adaptabilita (řídí Magistrát hlavního města Praha)  

Dalšími partnery jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, úřady práce, regionální 

samosprávy, místní orgány.
24

  

 

 

 

 

                                                 
22

 Dostupné na WWW:< http//strukturalni - fondy/kdo-muze-zadat-o-podporu-v-ramci-op-vk>. 
23

 Wokoun, R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. n. Oeconomica, v. VŠE, Praha. 34 s. 

    ISBN 80-245-0517-7. 
24

 Dostupné na WWW:< http//portal. mpsv.cz /politikazamest /esf>. 



 

 

26 

2.5  Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

ERDF vznikl v roce 1974. Je jedním ze strukturálních fondů EU a slouží jako nástroj 

k odstranění rozdílů ekonomického a sociálního rozvoje jednotlivých regionů ve 

Společenství. Tato cílená pomoc regionům, jejichž HDP je nižší než 75% průměru 

HDP EU 25, se nazývá politika hospodářské a sociální soudržnosti. Z prostředků 

ERDF jsou podporovány infrastrukturní projekty (investice do výzkumu a vývoje, 

výstavba železnic a silnic, podpora začínajícím podnikatelům, rekonstrukce 

kulturních památek, investice do malých a středních podniků, výsadba zeleně ve 

městech). 

 

Obr. č. 4:  Křížové financování  

 

Zdroj: Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno:  

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 62 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 

 

 

V období 2007-2013 je nově pomocí tzv. křížového financování financovat výdaje, 

které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel 

způsobilosti ERDF.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 61s. [cit.] ISBN 978-80-87029-56-5. 
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3. Projekt „EU peníze školám“ 

 
V rámci OP VK byla zavedena nová oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na základních školách, s cílem podpořit základní školy 

v problémových oblastech, které dlouhodobě vykazují (např. při testování PISA
26

) 

podprůměrné nebo průměrné výsledky ve srovnání s ostatními zeměmi OECD.   

Projekt „EU peníze školám“ vychází z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, pro jednotlivé aktivity byla vyčleněna částka 4,5 miliard 

korun, což znamená, že na jednu školu připadá minimálně částka 300 000 + počet 

žáků x 4 300 Kč. Podporu obdrží všechny základní školy, které o ni požádají a splní 

veškeré formality a náležitosti pro přijetí projektu. V České republice se to týká cca 

3 900 škol. Výjimkou je hlavní město Praha, které nesplňuje podmínky 

Konvergence. Výzvu k zahájení projektu vyhlásilo MŠMT dne 18. 5. 2010, zahájení 

příjmu žádosti bylo uskutečněno dne 4. 6. 2010, příjem žádostí bude ukončen do 

vyčerpání alokace, nejdéle však do 20. 12. 2012.
27

  

 

Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat: 

I. čtenářská a informační gramotnost 

II. cizí jazyky 

III. využívání ICT 

IV. matematika 

V. přírodní vědy 

VI. finanční gramotnost 

VII. inkluzívní vzdělávání 

Každé z témat I – VII se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření 

nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(dále jen DVPP). 

Téma VII – inkluzívní vzdělávání – je navíc zaměřeno na zapojení speciálního 

pedagoga, školního psychologa nebo asistenta pedagoga do procesu vzdělávání a 

vytváření primárně preventivního programu na základní škole.
28

 

                                                 
26

 Projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA je výzkum v oblasti vzdělávání. 

Testování probíhá v tříletých cyklech. Cílem projektu je zjišťování výsledků patnáctiletých žáků 

různých zemí v oblasti čtenářské, matematické  a přírodovědné gramotnosti.  
27

 Dostupné na WWW:<http://www.msmt.cz/strukturalni -fondy/eu-penize-skolam>. 
28

 Horáková, P. Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 pdf. [online] [cit. 2010-12-02]. Dostupné na 

WWW:<http://www. msmt. cz/file./13326>.  
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Oprávněným žadatelem pro projekty v oblasti podpory 1.4 jsou pouze základní školy 

se sídlem mimo území hlavního města Prahy (uvedeny v příloze výzvy s názvem 

Seznam základních škol a počet žáků). Podpořenými osobami mohou být jenom žáci 

a pedagogičtí pracovníci dané školy.   

Využitím dotací z ESF mohou základní školy výrazně zkvalitnit výuku na 

obou stupních a odstranit nedostatky v problémových oblastech. Evropské dotace 

však nejsou pro základní školy jedinou možností, jak zkvalitnit výuku či vytvořit 

lepší podmínky pro žáky a učitele. Jsou pouze jakýmsi podpůrným prostředkem, 

který je školám k dispozici. Záleží však na rozhodnutí ředitele, zda tuto šanci 

využije. 

 

3.1 Projektový cyklus:  

   

Obr. č. 5: Úplný projektový cyklus 

 

Zdroj: Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno:  

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 66 s. ISBN 978-80-87029-56-5.  

 

 

Jednotlivé fáze projektového cyklu jsou organizovány tak, aby na sebe plynule 

navazovaly. Naznačují směr pokračování z hlediska obsahu a časového vymezení. 

Tento projektový cyklus vychází ze zkušeností a je pro žadatele doporučením, jak 

svůj projekt správně implementovat. Tyto fáze nemusí být v doporučeném pořadí 

striktně dodrženy. Projekt však musí obsahovat všechny potřebné detaily, splnit cíle 

operačního programu a zajistit, aby výsledky byly dlouhodobě udržitelné. 

Pro každý projekt je vytvořen implementační dokument, ve kterém jsou uvedeny 

všechny potřebné informace a fakta.      
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Následující část bakalářské práce je podrobně zaměřena na postup žadatele při 

získávání dotací z projektu „EU peníze školám“ od vytvoření projektového záměru 

až po implementaci do školské praxe. 

 3.1 Příprava projektového záměru 

Pokud se základní škola rozhodne požádat o podporu ze strukturálních fondů, prvním 

krokem  je vytvoření projektového záměru, ve kterém je přesně popsáno, co chce 

škola v rámci OP VK realizovat a jakého cíle chce dosáhnout. Při tvorbě 

projektového záměru je nutno řídit se školním vzdělávacím programem. Doporučuje 

se rovněž vycházet z autoevoluace školy a ze zhodnocení silných a slabých stránek 

školy (SWOT analýzy).  

 

Obr. č. 6:  SWOT analýza jako nástroj strategického rozhodování 

 

Zdroj: Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 67 s. ISBN 978-80-87029-56-5.  

 

 

V projektovém záměru je důležité určení priorit a cílů školy, kterých chce škola 

zapojením do projektu dosáhnout. Velmi důležité je zvážit odbornost všech členů 

týmu, kteří se na přípravě aktivně podílejí a nepodcenit jejich časové možnosti. 

V prvotní fázi, kdy je projektový záměr zhruba sestaven, je vhodné využití 

poradenské služby prostřednictvím konzultací s Řídícím orgánem operačního 

programu, do kterého se škola chce zapojit. Tímto krokem mohou být odhaleny a 

eliminovány případné chyby a nedostatky projektu.
29
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Marek, D.; Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu, 2009, 62 s. ISBN 978-80-87029-56-5.  
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Projektový záměr musí přinést odpovědi na tyto otázky: 

1. Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč - ve 

vztahu k ŠVP? 

2. Kolik žáků bude mít prospěch z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit? 

3. Kolik pedagogických pracovníků (dále jen pedagogů) bude mít prospěch 

z toho, že se zapojí do klíčových aktivit? 

4. Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme? 

5.  Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato změna bude 

hodnocena? 

Kvalitní řízení a realizace projektu závisí na schopnosti, zkušenosti a odbornosti 

hlavního manažera projektu. Ve spolupráci s projektovým týmem nastaví manažer 

takové procesy, které zajistí hladký průběh. Důležitým faktorem jeho úspěšné 

realizace je vytvoření správné struktury vedení projektu a pracovní tým, který je 

v optimálním případě složen z pracovníků, kteří již mají v dané oblasti zkušenosti. 

Před zahájením projektu je dobré určit kontaktní osobu pro komunikaci 

s poskytovateli podpory.   

3.3 Tvorba projektové žádosti 

Správné sestavení projektové žádosti je dalším krokem k úspěšnému získání dotace 

z evropských fondů. Pro žadatele o podporu jsou připraveny šablony klíčových 

aktivit v rámci výše uvedených 7 prioritních témat. Ty mají žadateli usnadnit proces 

sestavování projektové žádosti. Výběrem jedné nebo více šablon s klíčovými 

aktivitami je celá projektová žádost vytvořena. Při výběru by si škola měla uvědomit, 

že projekt nemůže být sestaven pouze ze šablon zaměřených na DVPP nebo na 

prevenci rizikového chování. Pokud si škola vybere k realizaci více šablon klíčových 

aktivit, mohou být buď kombinací jednoho tématu nebo více témat. Výběr šablon je 

omezen celkovými náklady projektu, proto škola musí dobře zvážit své možnosti a 

zvolit šablony, které jsou pro ni důležité z hlediska zlepšení situace ve škole.  

Šablony definovalo MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či 

počty zapojených žáků a pedagogů byly dostatečně jasné, ale přitom aby poskytovaly 

prostor pro vlastní realizaci školy, tedy aby byly přijatelné pro všechny základní 

školy různé velikosti.
30
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Horáková, P. Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 pdf. 6 s. [online] [cit. 2010-12-02]. Dostupné na  
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3.4 Rozpočet projektu 

Ke každé šabloně se váže jednotková cena, ze které vychází celková hodnota 

šablony. Při stanovení jednotkové ceny vycházelo MŠMT z různých průzkumů (cena 

materiálu, mzdy atd.) v návaznosti na dané šablony. Pro všechny žadatele a příjemce 

jsou stanovené jednotky závazné a nedají se měnit. 

Maximální výše dotace na projekt se váže na tento vzorec: 

Odvození maximální možné částky na školu = 300 000 + (celkový počet žáků školy
3 

x 

4 300
4
)
 
  

Praktický příklad: 

Rozpočet projektu oblasti podpory 1.4 

Příklad: 300 000 + (100 x 4 300) = 730 000 CZK 

  100 = počet žáků školy 

  4 300 = částka na 1 žáka školy 

  Škola může čerpat maximálně 730 000 CZK 

Rozpočet projektu se naplňuje výběrem šablon klíčových aktivit až do maximální 

možné výše dotace stanovené pro danou školu výpočtem dle výše uvedeného vzorce. 

Minimální částka, kterou si musí škola vzít výběrem jednotlivých šablon je 300 000 

Kč.
31

 

3.5 Schválení projektové žádosti 

V aplikaci Benefit 7 vyplní žadatel projektovou žádost a předkládá ji v písemné 

podobě MŠMT.
32

 Žádost musí být v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny ve 

výzvě. Přijatou projektovou žádost MŠMT zhodnotí a v případě, že vykazuje nějaké 

nedostatky, informuje o této skutečnosti žadatele. Pokud se jedná o nedostatky 

opravitelné, musí žadatel učinit nápravu a nedostatky opravit. Po odstranění všech 

nedostatků a úspěšném absolvování hodnocení je projekt předán k posouzení 

vrchnímu řediteli Sekce řízení operačních programů EU MŠMT, po té je žadatel 

elektronicky informován o schválení nebo neschválení projektové žádosti. 

Neprodleně po schválení projektové žádosti VŘ jsou kompletovány podklady pro 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které může úspěšný žadatel očekávat cca do 

3 měsíců od přijetí projektové žádosti na MŠMT. Datum, kdy žadatel obdrží 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, není datem zahájení projektu. Projekt je zahájen 
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 Horáková, P. Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 pdf. 11 s. [online] [cit. 2010-12-02]. Dostupné na 

    WWW:<http://www. msmt. cz/file./13326>.   
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 Benefit 7 je webová aplikace, která je společná pro většinu operačních programů.  Slouží žadatelům 

pro podávání žádostí o poskytnutí dotace.  
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teprve tehdy, kdy odpovědná osoba Rozhodnutí akceptuje a svým podpisem potvrdí 

na příslušném formuláři. Od tohoto termínu jsou zahájeny činnosti, které souvisejí 

s realizací jednotlivých šablon projektu. Zahájení projektu je možné naplánovat 

například na začátek školního roku. Rozhodnutí obsahuje rovněž datum ukončení 

projektu, které je pro příjemce závazným časovým limitem, kdy je povinen projekt 

ukončit. Příjemce dotace může také podat návrh na předčasné ukončení projektu na 

základě Dodatku k Rozhodnutí o poskytování dotace. Pokud poskytovatel žádosti 

příjemce vyhoví, je v Dodatku stanovena lhůta na uzavření všech aktivit projektu a 

dojde k poměrnému snížení celkové částky dotace. 

3.5.1 Realizace projektu a legislativa 

Vztahy související s poskytnutím finanční podpory v režimu jednotkových nákladů se 

řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.), zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 

Sb.), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.), 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 

a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení Rady  

(ES) č. 1083/2006), nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1081/2006), 

nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006), a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen ČR) a 

Evropských společenství (dále jen ES). 

Příjemce je rovněž povinen dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj v souvislosti 

s realizací projektu vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
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právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Tj. příjemce 

je zejména povinen respektovat již existující autorská práva třetích osob.
33

 

Povinností příjemce je vést přehledné účetnictví, které vychází z platných právních 

předpisů a dodržovat všechna ustanovení, vyplývající ze zapojení do projektu EU.  

Při zadávání veřejných zakázek je příjemce povinen řídit se interními předpisy, které 

se k zadávání veřejných zakázek vztahují, dodržovat pravidla a zásady, které 

vyplývají ze Smlouvy ES. Tyto zásady respektují volný pohyb zboží, služeb, právo 

usazování, zákaz diskriminace, proporcionalitu, transparentnost, rovné zacházení a 

vzájemné uznání osvědčení. Příjemce je také povinen při zadávání zakázek 

dodržovat pravidla pro efektivní a účelné využití finančních prostředků a pravidla 

hospodárnosti (zákon č. 320/2001 Sb.). Pokud příjemce neoprávněně použije 

prostředky finanční podpory za jiným účelem nebo v případě, že tyto finanční 

prostředky zadrží, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. 

3.5.2 Financování projektu 

Oblast podpory 1.4 je financována za využití zjednodušeného vykazování nákladů 

formou jednotkových nákladů dle ustanovení čl. 11 odst. 3 Nařízení (ES) 1081/2006 

novelizovaného Nařízením (ES) 396/2009, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla). Financování projektů probíhá formou dotace, jejímž 

poskytovatelem je MŠMT. 85% prostředků je hrazeno ze zdrojů EU, zbývajících 15% 

připadá na státní rozpočet ČR. V projektech oblasti podpory 1.4 nemusí příjemce 

povinně zřizovat zvláštní projektový účet, ale může využít již existující účet 

organizace.  

 

1. záloha – bude stanovena ve výši 60% rozpočtu projektu; odeslána bude do 30 

dnů od písemného doručení akceptace Rozhodnutí o poskytování dotace 

příjemcem na poskytovatele podpory. 

2. záloha – bude stanovena ve výši 40% rozpočtu projektu; zaslána bude po 

uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. V případě, že příjemce 

podpory v první monitorovací zprávě prokáže dosažení výstupů ve výši 40% 

rozpočtu projektu a požádá o uvolnění zbylých prostředků (prostřednictvím 
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žádosti o platbu), dojde k uvolnění 2. zálohy ihned po schválení monitorovací 

zprávy.  

3.5.3  Monitorovací zpráva 

Pro kontrolu, zda příjemce vynaložil finanční prostředky z dotace na dosažení cílů 

projektu, musí být realizace projektu průběžně monitorována (sběr dat a informací o 

projektech). Monitorování pomáhá včasnému odhalení rizik a má za úkol zabránit 

chybám a nesrovnalostem projektu. Na základě zavázaní příjemce v Rozhodnutí o 

poskytování dotace je příjemce povinen pořizovat a monitorovat sběr dat o aktivitách 

projektu. Veškeré informace týkající se projektu předá příjemce poskytovateli 

prostřednictvím monitorovací zprávy. V průběhu realizace příjemce předkládá 

poskytovateli průběžné monitorovací zprávy, po projektu pak předává závěrečnou 

zprávu. Monitorování zprávy popisuje realizaci celého projektu. Originál je zaslán 

poštou v písemné podobě, na obálce nesmí chybět registrační číslo projektu, adresa 

poskytovatele, jednací číslo a číslo monitorovací zprávy. Dále pak nápis „Neotvírat – 

Monitorovací zpráva.“ Pokud poskytovatel zjistí, že některé informace jsou neúplné 

nebo chybí, požádá příjemce o doplnění. Ten musí nedostatky odstranit a do patnácti 

pracovních dnů zaslat opravenou monitorovací zprávu poskytovateli. Při osobním 

předání monitorovací zprávy je vhodné, aby se příjemce s poskytovatelem předem 

domluvil na přesném termínu. První monitorovací zpráva za projekt je poskytovateli 

předložena po uplynutí šesti měsíců od zahájení realizace a musí být poskytovateli 

doručena nejpozději do třiceti kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období. 

Závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečným vyjádřením předkládá 

příjemce poskytovateli nejpozději do dvou měsíců od data ukončení projektu. V této 

zprávě příjemce zhodnotí úspěšnost šablon (aktivit) celého projektu, které jsou 

významné z hlediska ovlivnění realizace projektu.
34

  

 

Vyplňování monitorovacích zpráv může být chápáno jako složitá a časově náročná 

administrativní činnost. Průběžné monitorování je však důležitou povinností 

příjemce. Na základě monitorovacích zpráv získává poskytovatel ucelený přehled o 

veškerých uskutečněných i plánovaných aktivitách a průběhu celého projektu. 

Případné nesrovnalosti nebo chyby budou včas zachyceny a podle možností 

opraveny. 
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3.5.4 Propagace projektu 

Každá základní škola, která je zapojena do projektu EU a obdrží dotaci z Evropského 

sociálního fondu, má povinnost informovat o této skutečnosti veřejnost. Tato 

publicita je přínosem hlavně pro zapojenou školu, ale je také inspirací pro ostatní. 

Příjemce podpory se již v projektové žádosti zavazuje k provádění informačních 

aktivit a informační plakát, který obdrží spolu s Dohodou o poskytnutí dotace, umístí 

ve školní budově na viditelném místě. Informovat může také veřejnost a účastníky 

projektu prostřednictvím internetu na webových stránkách školy nebo využít dne 

otevřených dveří. Příjemce toto minimum povinné publicity OP VK naplní použitím 

loga ESF s textem „Evropský sociální fond v ČR“, loga EU s textem „Evropská 

unie“, loga MŠMT, loga OP VK s textem „OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ a slogan, který zdůrazňuje přínos Evropského společenství: 

„Investice do rozvoje vzdělávání“. Je nutno dodržet pravidla logolinku, která jsou 

přesně definována v Manuálu vizuální identity OP VK. Tato pravidla zahrnují údaje 

o barevnosti loga, písmu, způsobu umístění, velikosti atd.
35

  

3.5.6 Archivace projektu 

Příjemce musí předat po ukončení projektu veškeré doklady, které jsou určeny 

k archivaci, poskytovateli dotace. Dále je povinností příjemce zajistit archivaci všech 

dokumentů, souvisejících s projektem do roku 1925, pokud není v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace uvedeno jinak. Všechny dokumenty, které spadají do povinné 

archivace, mají souvislost s výběrem jednotlivých šablon. Jsou to třídní knihy, 

vzdělávací materiály, kopie monitorovacích zpráv, projektová žádost, projektový 

záměr a další. Příjemci se doporučuje archivovat také výzvy, nabídky uchazečů, 

protokoly o hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy. Archivace těchto dokladů 

pomáhá příjemci prokázat správný postup při realizaci projektu.
36

  

Při archivaci je nutné zajistit trvalost a neporušitelnost uložených dat. Při použití 

výpočetní techniky se údaje zálohují a ukládají na disk PC nebo další nosiče (CD-R, 

DVD, příp. jiné). Příjemce musí při zálohování dat zvolit vhodná media a běžný 

pořizovací datový formát. Pokud dojde k zaniknutí subjektu, převezme správní 

archiv právní zástupce, zřizovatel nebo likvidátor. 
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Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být 

umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory. 

Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., a vyhlášky č. 

191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

archivnictví a spisové službě; 

 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
37

 

 

Pokud příjemce zajistí řádnou formou archivaci všech dokumentů souvisejících 

s projektem a respektuje při archivování výše uvedené zákony a vyhlášky, splní tím 

všechny povinnosti závěrečné fáze projektu, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Následně je schopen kontrolním orgánům prokázat, že zvolený postup 

realizace projektu byl správný.  

Tento postup platí pro všechny žadatele při žádosti o evropské dotace. Podmínkou je 

určení a jasné definováni cíle, který směřuje k budoucím výstupům projektu, tedy 

čeho má být zapojením do projektu dosaženo. Při samotném sestavování projektu je 

nutno věnovat zvýšenou pozornost výběru vhodného programu a stanovení 

konkrétních aktivit, důležitých pro žadatele. Projekt má být sestavován za účasti 

všech osob, které ho budou realizovat. Důvodem neúspěchu při žádosti o dotace jsou 

v mnoha případech chyby při vyplňování projektové žádosti, nesprávně zvolené 

aktivity, nejasný cíl a další nedostatky, kterým lze předejít dostatečnou 

informovanosti v této oblasti.  
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4. Výzkumná část – výzkumný vzorek, formulace hypotéz 

Výzkumným vzorkem jsem zvolila ředitele základních škol opavského regionu. 

Prostřednictvím e-mailu jsem zaslala dotazník celkem na osmdesát základních škol, 

návratnost dotazníků byla průměrná, zpět se mi vrátilo čtyřicet dva dotazníků, což 

přesahuje polovinu všech oslovených respondentů. Na základě telefonického 

dotazování, jsem získala odpovědi na dalších pět dotazníků. Konečný vzorek tedy 

obsahuje 47 ředitelů škol (tj. 58,75% z celkově oslovených).  

Průzkum se uskutečnil v období od začátku listopadu 2011 do konce ledna 2012. Při 

hodnocení výsledků budu vycházet ze čtyřiceti sedmi vyplněných dotazníků, do 

celkového počtu jsem zahrnula i pět dotazníků, které byly vyplněny na základě 

telefonického dotazování. 

 

1. Hypotéza – zapojení základních škol opavského regionu do projektu EU  

 V současné době je v České republice zapojení základních škol do projektu „EU 

peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 velmi vysoké. K datu 26. 1. 2012 bylo ze všech 

krajů na území České republiky předloženo 3 638 projektů (více než 90%). Tato 

bakalářská práce se zaměřuje na základní školy Moravskoslezského kraje, přesněji na 

základní školy opavského regionu. Na území Moravskoslezského kraje se nachází 

447 základních škol, z nichž k výše uvedenému datu předložilo svůj projekt 417 škol 

(tj. 93,29%). Opavský region má 81 základních škol. Z informací, které jsem získala 

od ředitelů škol při různých setkáních, předpokládám, že základní školy opavského 

regionu jsou ve vysokém měřítku  do projektu „EU peníze školám“ zapojeny. Stále 

však existuje určitý počet škol, které se z různých důvodů do projektu nezapojily.    

Z této skutečnosti vyplynula moje první hypotéza: Počet základních škol opavského 

regionu, zapojených do projektu „EU peníze školám“, je vyšší, než počet základních 

škol, které se do projektu nezapojily. 

 

2. Hypotéza –  učitelé a jejich podíl na realizaci projektu 

Při různých příležitostech jsem tuto oblast problematiky konzultovala s řediteli 

několika  škol. Na základě svých zkušeností mi poskytli cenné informace z oblasti 

realizace projektu. Dozvěděla jsem se například, že na některých základních školách 

opavského regionu není  situace příznivá a počet učitelů, podílejících se na realizaci 

projektu, je velmi nízký. Ze strany učitelů stále převládá konzervativní postoj a 

negativní přístup ke změnám. Změna, která logicky realizací projektu prostupuje, je 
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chápána spíše jako „stresující faktor“. Přitom může být posunem k celkovému 

zlepšení podmínek ve škole. Svoji roli zde pravděpodobně hraje i nedostatečná 

motivace zaměstnanců ze strany vedení a malá informovanost v souvislosti 

s projektem. Tyto skutečnosti pochopitelně snižují úspěšnost při implementaci 

projektu do školské praxe.  

Na základě těchto informací jsem vyslovila druhou hypotézu:  

Počet učitelů, kteří se nepodílejí na realizaci projektu je vyšší, než počet učitelů, kteří 

se na realizaci projektu podílejí.  

  

3. Hypotéza –  využití poradenské služby, aplikace Benefit 7   

Úspěch při získávání dotací je podmíněn vytvořením projektového záměru, který 

slouží jako podklad projektové žádosti. Žadatelé využívají k zpracování svého 

projektu ve velké míře poradenské služby (tzv. euroconsulting). Příčinou je 

v některých případech nedostatek času k získání potřebných informací. Dalším 

důvodem, proč svůj projekt přenechat odborníkům, je rychlejší průběh celé přípravy 

a jistota, že projektová žádost bude sestavena zkušenými odborníky, což by mělo být 

zárukou jejího následného schválení. Služby z oblasti poradenství však nejsou levnou 

záležitostí a žadatele finančně zatěžují. 

Přichystal, A. ve své publikaci „Kuchařka pro žadatele z fondů aneb jak uvařit dobrý 

projekt“ píše: „Konzultant, jak mi kdysi někdo řekl, je člověk, který si od vás vypůjčí 

hodinky k tomu, aby vám řekl, kolik je hodin – a pak vám naúčtuje tučný honorář.“ 

[148 s.].  

Je sporné, zda v některých případech je využití poradenské služby pro školy 

přínosem. Existuje zde určité riziko, že procento poradenských firem školám tyto 

placené služby nabízí, aniž by byly k podobné činnosti způsobilé.   

V Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 se píše: „Způsob vyplnění 

projektové žádosti i její podání je jednoduché a zabere Vám minimum času!“ 

Pokud jsou informace v příručce pro žadatele pravdivé, nemusí školy služby 

profesionálů vyhledávat.  

 

 

 

 

  



 

 

39 

Výše uvedené skutečnosti mne dovedly k vyslovení třetí hypotézy:  

Základní školy, které využily při zpracování projektové žádosti externí poradenskou 

službu jsou v převaze nad školami, které si projektovou žádost zpracovaly 

samostatně.    

 

4. Hypotéza –  poradenství  ze strany  MŠMT v souvislosti s implementací projektu  

Základní školy, které jsou zapojeny do projektu EU, získávají informace 

(v souvislosti s realizací projektu) konzultacemi s poradenským orgánem z MŠMT. 

Z médií je známo, že tato oblast podléhá častým personálním změnám, což není 

přínosem pro školství ani pro jednotlivé školy. Časté střídání zaměstnanců v této 

sféře se stává příčinou kritiky ze strany ředitelů, neboť mnohdy na svůj dotaz 

nedostanou jednoznačnou odpověď, a proto nemohou  posoudit, zda při realizaci 

projektu postupují správným směrem. Výsledkem bývá mnohdy zbytečné pochybení.    

 Z výše uvedeného vyplynula čtvrtá hypotéza: 

Jednou z příčin neúspěchu při implementaci projektů EU ve školách je špatná 

komunikace a poradenství ze strany MŠMT. 

  

5. Hypotéza –  vybavení škol po zapojení do projektu EU 

Evropské dotace jsou podpůrným prostředkem k modernizaci výuky a celkovému 

zlepšení podmínek na školách. Při různých setkáních s řediteli základních škol jsem 

se zeptala jednotlivých ředitelů, zda jsou spokojeni s vybavením školy (po zapojení 

do projektu EU). Dostala jsem rozdílné odpovědi. Někteří ředitelé jsou s vybavením 

školy (díky dotacím) maximálně spokojeni, určitý počet ředitelů si však myslí, že i 

přes využití dotací nemají ve školách takové vybavení, jaké by potřebovali. Stále 

přetrvává nedostatek odborných učeben, interaktivních tabulí a učebních pomůcek. 

Ze získaných informací lze usoudit, že ani využitím evropských dotací nedosáhly 

některé školy svého cíle a musí hledat další možnosti, jak zlepšit tuto oblast.   

Vyslovení páté hypotézy uzavírá okruh problémů z pohledu základních škol 

zapojených do projektu z oblasti podpory 1.4.  

V důsledku využití dotací z EU mají školy dostatečný počet odborných učeben a 

dobré technické vybavení.   
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4.1 Řešení nastíněných problémů  

Hypotézy jsou stanoveny tak, aby obsáhly širokou problematiku základních škol 

v souvislosti se zapojením do projektů EU, s konkrétnějším zaměřením na projekt 

„EU peníze školám“. K ověření hypotéz jsem použila metodu průzkumného 

zjišťování pomocí dotazníkového šetření. Pro více informací jsem využila možnost 

telefonického dotazování. Průzkum byl doplněn osobní návštěvou deseti dostupných 

škol, kde jsem k získání informací během komunikace s řediteli využila i několik 

otázek řízeného rozhovoru. Průzkumným vzorkem jsem stanovila základní školy 

opavského regionu. Prostřednictvím e-mailu byl můj dotazník odeslán osmdesáti 

respondentům (ředitelům základních škol uvedeného regionu). Telefonicky jsem 

kontaktovala školy, které můj dotazník nevyplnily. Výsledek však byl neuspokojivý. 

Pouze pět respondentů projevilo ochotu mé žádosti vyhovět a požadované informace 

mi dodatečně poskytnout. Ostatní respondenti, které jsem telefonicky oslovila, mne 

z časových důvodů odmítli. Otázky řízeného rozhovoru vhodně doplnily celý okruh 

tématu.  

 

4.1.1 První hypotéza, oblast zjištění problému: Počet základních škol opavského 

regionu zapojených do projektu „EU peníze školám“ je vyšší než počet základních 

škol, které se do projektu nezapojily. 

[dotazník viz příloha 1, otázky 1-2, graf  1- 2- 3] 

Do projektu “EU peníze školám” je zapojených 93,62% škol, 6,38% škol se do 

projektu nezapojilo a ani o této možnosti neuvažují (otázka č. 1). 31,80% škol 

využilo ke svému zapojení první výzvu, 68,20% škol se zapojilo později (otázka č. 

2). Důvodem pozdější žádosti o dotace z oblasti podpory 1.4 byla (jak vyplynulo 

z rozhovorů s řediteli) počáteční nedůvěra v úspěšnost projektu a špatná 

informovanost. 

Z odpovědí na druhou část otázky je zřejmé, že základní školy opavského regionu 

získávají evropské dotace rovněž v rámci jiných operačních programů nebo jiné 

oblasti podpory (otázka jedna, druhá část). 17,02% škol bylo v minulosti zapojeno 

do projektu „Otevíráme bránu jazyků“ (OP VK), projekt byl zaměřen na podporu 

výuky anglického jazyka na základních školách opavského regionu, realizátor 

projektu - Statutární město Opava (projekt je v současné době již ukončen). Další 

dotace směřovaly do škol z následujících operačních programů: Přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Polsko 17,02%, Přeshraniční spolupráce Česká 
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republika - Slovensko 4,25%, ROP NUTS II Moravskoslezsko 14,89%, OP VK 

oblast podpory 1.1 – 10,63%, další projekty z OPVK zaměřené na environmentální 

vzdělávání 10,63%, na zkvalitnění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 

4,25%, RŠPP – Rozvoj školních poradenských pracovišť 2,12%, Comenius 8,51% 

škol. Další dotace putují do škol za účelem podpory zdravé výživy žáků základních 

škol a nesouvisí se vzděláváním (např. projekt „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“). 

Tyto projekty, částečně hrazené ze státního rozpočtu, využívá 19,14% škol. Jak je 

patrné z grafu číslo tři, základní školy opavského regionu nejčastěji získávají dotace 

z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.   

 

 4.1.2 Druhá hypotéza, oblast zjištění problému:  

Počet učitelů, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, je vyšší než počet učitelů, kteří 

se na realizaci projektu podílejí.  

[dotazník viz příloha 1, otázky 9 -10, graf  4 -5] 

Základní školy, které jsou do projektu zapojeny a vyplnily můj dotazník, mají 

dohromady 759 pedagogických pracovníků. Z toho 66% učitelů se aktivně podílí na 

realizaci projektu „EU peníze školám“. Zbývajících 34% učitelů není do projektu 

zapojeno (otázka č. 9). Z výsledků vyplývá, že vysoké procento učitelů se do 

projektu nezapojilo, což může být  způsobeno (jak je uvedeno výše) nedostatečnou 

motivaci ze strany vedení. Na realizaci projektu se podílí 501 učitelů, kteří jsou 

zapojeni do různých prioritních témat (otázka č.10). Využití ICT- 45,90% učitelů, 

cizí jazyky - 17,76% učitelů, čtenářská a informační gramotnost - 17,16% učitelů, 

přírodní vědy - 10,18% učitelů, matematika - 7,38% učitelů, inkluzívní vzdělávání - 

1,59% učitelů. Z výsledků je patrné, že nejvíce pedagogů je zapojeno do tématu ICT, 

nejméně pak do matematiky a inkluzívního vzdělávání (graf č. 5).     

 

4.1.3 Třetí hypotéza, oblast zjištění problému: 

Základní školy, které využily při zpracování projektové žádosti externí poradenskou 

službu, jsou v převaze nad školami, které si projektovou žádost zpracovaly 

samostatně. 

[dotazník viz příloha 1, otázky 6 -7,  graf  6 -7] 

Dle odpovědí na otázku číslo šest uvedlo 40,90% respondentů samostatné zpracování 

projektové žádosti. Spolupráci poradenské služby využilo 59,09% respondentů, tedy 

většina. Částečně samostatně zpracovalo projektovou žádost 34,09% respondentů, 
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25%  projektových žádosti zpracovala firma v celém rozsahu (graf 6). Vyplňování 

monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7 hodnotí 31,81% respondentů jako průměrně 

složité, 25% jako hodně složité, zbývajících 43,18% jako snadné (otázka č. 7). Ze 

získaných odpovědí je zřejmá převaha počtu respondentů, hodnotících vyplňování 

monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7 jako složité (graf 7). Porovnáním obou 

grafů (6 - 7) jsme nalezli procentuální shodu u respondentů, kteří si nechali celou 

projektovou žádost zpracovat firmou a respondentů, kteří hodnotí vyplňování 

monitorovací zprávy jako hodně složité.  

 

4.1.4 Čtvrtá hypotéza, oblast zjištění problému: 

Jednou z příčin neúspěchu při implementaci projektů EU ve školách je špatná 

komunikace a poradenství ze strany MŠMT.  

[dotazník viz příloha 1, otázky 4-8,  graf  8-9] 

Komunikaci s MŠMT v oblasti poradenské služby hodnotí 15,90% respondentů 

kladně, tedy na vysoké úrovni, 59,09% respondentů hodnotí komunikaci s MŠMT 

jako průměrnou, nízkou úroveň komunikace s MŠMT uvádí 25% respondentů 

(otázka č. 8). Na otázku čtyři (problémy kolem dotací) uvedlo 40,90% respondentů 

problém špatné komunikace s MŠMT, 18,18% respondentů neobdrželo finanční 

prostředky na druhou část projektu. Ostatní respondenti uvedli jiné problémy. 

15,90% respondentů považuje za současný problém při implementaci projektu 

vytváření jednotlivých DUMů (správnost DUMů), 11,36% respondentů není 

spokojeno s úrovní kantorů při práci s technikou, 13,63% uvádí, že neřeší okolo 

dotací žádný problém (otázka č. 4). 

  

4.1.5 Pátá hypotéza, oblast zjištění problému: V důsledku využití dotací z EU, mají 

školy dostatečný počet odborných učeben a dobré technické vybavení. 

 [dotazník viz příloha 1, otázky 11-12-13-14-15, graf  9-10-11-12] 

Využití dotací z EU by mělo být pro školy posunem k lepší technické vybavenosti, 

modernizaci učeben, zkvalitnění výuky a celkovému zlepšení podmínek pro žáky i 

učitele. Ve většině případů školy využívají evropské dotace na nákup interaktivních 

tabulí, notebooků, počítačové techniky a jiných učebních pomůcek. Ředitelé 

odpovídali na pět otázek z dotazníku se zaměřením na vybavenost škol, hlavní cíl 

svého zapojení do projektu EU a zkvalitnění výuky. Na otázku jedenáct (množství 
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interaktivních tabulí) odpovědělo 31,81% ředitelů, že škola má k dispozici pouze 

jednu interaktivní tabuli. 59,09% ředitelů uvedlo, že mají více interaktivních tabulí, 

9,09% ředitelů odpovědělo, že škola nemá (přes zapojení do projektu) ani jednu 

interaktivní tabuli. Počet odborných učeben hodnotí 47,72% ředitelů kladně, což 

znamená, že škola má k dispozici dostatečné množství odborných učeben, 52,27% 

ředitelů není s množstvím odborných učeben spokojeno, tedy většina (otázka č. 12). 

Vybavenost školy hodnotí 36,36 ředitelů velmi dobře, 56,81% průměrně, 6,81% jako 

nedostačující (otázka č. 13). Z toho vyplývá, že větší počet ředitelů není s vybavením 

vlastní školy dosud spokojen. Jako hlavní cíl zapojení do projektu si 79,54% ředitelů 

zvolilo nákup počítačů a jiné didaktické techniky, 20,45% ředitelů uvedlo, že 

hlavním cílem je navýšení mzdových prostředků pro učitele. Z celkového počtu 

čtyřiceti čtyř ředitelů označilo 88,63% za součást hlavního cíle projektu rovněž 

zkvalitnění výuky. Další otázka byla zaměřena přímo na zkvalitnění výuky po 

zapojení do projektu. Výsledky odpovědí vycházejí ze subjektivního pocitu 

jednotlivých ředitelů, ale také z  praktických zkušeností, proto je považuji za 

přínosné. Výrazné zkvalitnění výuky po zapojení do projektu EU zaznamenalo 

47,72% ředitelů, 38,63% si myslí, že se výuka zkvalitnila pouze částečně, 

zbývajících 13,63% odpovědělo, že se výuka nezkvalitnila (otázka č. 15). Z odpovědí 

lze učinit závěr, že využití dotací má na zkvalitnění výuky pouze částečný vliv.       
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5.  Analýza výsledků  zvolených hypotéz: 

(1) Analýza výsledků první vyslovené hypotézy: Počet základních škol opavského 

regionu zapojených do projektu „EU peníze školám“ je vyšší, než počet základních 

škol, které se do projektu nezapojily. 

Na základě průzkumu byly vyhodnoceny otázky 1-2 [viz příloha 1], výsledky jsou 

graficky znázorněny [viz graf 1-2-3]. Na otázku číslo jedna odpovídalo čtyřicet sedm 

respondentů, na otázku číslo dvě odpovídalo čtyřicet čtyři respondentů.  

 

 Graf č. 1: Zapojení do projektu  „EU peníze školám“ (otázka č. 1) 
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Z výsledků průzkumu vyplývá potvrzení mé první hypotézy. Z grafu je patrné, že 

počet škol zapojených do projektu je téměř stoprocentní. Pouze malé procento škol 

se do projektu dosud nezapojilo, ale tyto školy čerpají dotace v rámci jiných 

operačních programů (druhá část otázky č. 1).   

  

Graf č. 2: Nejčastěji využívané operační programy a projekty (otázka č. 1, druhá 

část)  

 

OP VK
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Moravskosleszko
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vzděláním
19,14%

 

 

Školy získávají dotace rovněž v rámci jiných operačních programů, mnohdy jsou 

zapojeny do několika projektů zároveň. Z grafu číslo dvě je patrné, které operační 

programy základní školy opavského regionu nejčastěji využívají. Výsledky ukazují, 

že v popředí zájmu je jednoznačně OP VK, který je přímo určen pro oblast školství a 

jehož prioritní osy jsou ve školství nejlépe využitelné. Velmi často je také využíván 

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, dalším využívaným 

programem je  OP ROP NUTS II Moravskoslezsko.   
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Graf č. 3: Využití první výzvy (otázka č. 2)  

 

školy, které se 
do projektu 

zapojily v první
výzvě

31,80%školy, které se 
do projektu 

zapojily později 
68,20%

 

 

Na otázku číslo dvě odpovídalo 44 respondentů. Školy se ve většině případů první 

výzvy nevyužily a zapojily se do projektu „EU peníze školám“ později. Na 

základě informací jsem došla k závěru, že hlavním důvodem pozdějšího zapojení 

škol do zmíněného projektu byla počáteční nedůvěra v úspěšnost realizace a 

nedostatek informací v této oblasti. Tato otázka nemá přímý vliv na potvrzení nebo 

vyvrácení mé hypotézy, ale vztahuje se k oblasti problematiky. Z výsledků vyplývá, 

jak rychle školy na vyhlašování výzvy reagují.    
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(2) Analýza výsledku druhé vyslovené hypotézy: Počet učitelů, kteří se nepodílejí na 

realizaci projektu je vyšší, než počet učitelů, kteří se na realizaci projektu podílejí.   

Na základě průzkumu jsem vyhodnotila otázky 3-9-10 [viz příloha 1], výsledky jsou 

graficky vyjádřeny [viz graf 4-5].  

 

Graf č. 4: Podíl učitelů na realizaci projektu (otázka č. 9) 

učitelé, kteří se 
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projektu podílí 
66%
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Z celkového počtu 759 učitelů se 66% učitelů podílí na realizaci projektu a 34% se 

do projektu nezapojilo (otázka č. 9). Z těchto výsledků je zřejmé, že procento učitelů, 

kteří projekt realizují, je vyšší, než procento učitelů, kteří se na realizaci projektu 

nepodílí. Druhou hypotézu jsem vyslovila na základě informací, které jsem získala 

při setkáních s řediteli škol. Z těchto informací jsem usoudila, že počet učitelů, kteří 

nejsou do realizace projektu zapojeni, je vyšší, než se nakonec ukázalo.    

Z výsledků je zřejmé, že můj předpoklad byl mylný. V případě, že by se moje 

hypotéza potvrdila, vzniká zde pochybnost, zda ředitelé škol dobře zvládají svoji 

manažerskou roli, v tomto případě při vedení lidí. Přesto si myslím, že procento 

učitelů, kteří do projektu zapojeni nejsou, je poměrně vysoké a výsledky by mohly 

být o něco příznivější. Problémy v této oblasti naznačují i výsledky odpovědí na 

druhou otázku řízeného rozhovoru, kdy téměř 100% ředitelů (osm z desíti) přiznalo, 

že řešili problémy v oblasti týmové spolupráce. 
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Graf č. 5: Zapojení učitelů do jednotlivých prioritních témat (otázka č. 10) 
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Vyhodnocením odpovědí na otázku deset jsme získali procentuální přehled zapojení 

učitelů do jednotlivých prioritních témat. Z grafu je patrné, že nejvíce učitelů je 

zapojeno do tématu ICT, nejméně do tématu matematika a inkluzívní vzdělávání.  

Otázka číslo tři vystihuje problematiku implementace projektu do školské praxe. 

Větší polovina (61,37%) respondentů uvedla, že největším problémem při 

implementaci projektu do školské praxe bylo přesvědčit pedagogy o přínosu projektu 

pro školu (opět zde hraje roli týmová spolupráce). Podobné výsledky vyplynuly i 

z otázky řízeného rozhovoru (otázka dvě). Z toho je zřejmé, že v této oblasti mají 

ředitelé škol značné mezery. Za další a největší problém při implementaci projektu 

označilo 25% respondentů vytvoření rozvrhu vyučovacích hodin, zbývajících 

13,63% respondentů nezaznamenalo v souvislosti s implementací projektu žádný 

problém.     
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(3) Analýza výsledků třetí vyslovené hypotézy:  Školy, které využily při zpracování 

projektové žádosti externí poradenskou službu, jsou v převaze nad školami, které si 

projektovou žádost zpracovaly samostatně. 

Na základě průzkumu jsem vyhodnotila odpovědi na otázky 6-7 [viz příloha 1], 

výsledky jsou graficky vyjádřeny [viz graf  6-7]. 

Odpovídalo 44 respondentů. 

Graf č. 6: Vyplnění projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 (otázka č. 6) 
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částečně 
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Výsledky grafického zobrazení jednoznačně ukazují, že školy využívají ke 

zpracování svých projektových žádosti profesionální firmy. Z toho vyplývá, že se 

moje třetí hypotéza potvrdila. Ředitelé využívají služby externích poradenských 

služeb, neboť vyplňování projektové žádosti je pro ně složité a časově náročné. Pro 

doplnění okruhu problematiky je vyhodnocena rovněž otázka číslo sedm. 
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 Graf č. 7: Složitost aplikace Benefit 7 (otázka č. 7) 
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Z grafu je patrná procentuální shoda odpovědí respondentů na výsledky předchozí 

otázky. Počet respondentů, kteří uvedli, že si projektovou žádost nechali zpracovat 

firmou, je shodný s počtem respondentů, kteří hodnotí vyplňování monitorovacích 

zpráv v aplikaci Benefit 7 jako hodně složitý. Z toho vyplývá, že složitost aplikace 

Benefit 7 způsobuje žadatelům značné problémy. 
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(4) Analýza výsledků čtvrté vyslovené hypotézy: Jednou z příčin neúspěchu při 

implementaci projektů EU ve školách je špatná komunikace a poradenství ze strany 

MŠMT. 

Na základě průzkumu jsem vyhodnotila otázku 4-8 [viz příloha 1], výsledky jsou 

graficky znázorněny [viz graf 8- 9]. 

 

Graf č. 8: Komunikace s MŠMT (otázka č. 8) 
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Z výsledků průzkumu je patrné, že se moje čtvrtá hypotéza potvrdila, což přehledně 

znázorňuje graf číslo osm. V odpovědích na tuto otázku převažuje záporné 

hodnocení ředitelů, což znamená, že nejsou s komunikací a poradenskou službou ze 

strany MŠMT spokojeni. Jak vyplynulo z odpovědí, negativním dopadem jsou 

zejména časté personální změny v této sféře, které se navíc uskutečňují v krátkých 

časových intervalech. Tato nepříznivá skutečnost může být pro školy překážkou při 

implementaci projektu a také komplikací při získávání dotací z EU.  
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 Graf č. 9: Problémy při realizaci projektu (otázka č. 4) 
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13,63%

 

 

Otázka číslo čtyři doplňuje tuto oblast a je zaměřena na současné problémy kolem 

dotací. 40,90% respondentů uvedlo jako největší problém komunikaci s MŠMT 

(téměř polovina dotazovaných). 18,18% respondentů označilo za největší problém 

neobdržení druhé části dotace na závěr svého projektu, 15,90% respondentů hodnotí 

jako problematické správné vytváření DUMů, 11,36% respondentů má problém 

s úrovní učitelů při práci s technikou, 13,63% respondentů uvedlo, že nemají žádný 

problém (viz graf č. 9).  
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(5) Analýza výsledků páté vyslovené hypotézy: V důsledku využití dotací z EU mají 

školy dostatečný počet odborných učeben a dobré technické vybavení. 

Na základě průzkumu byly vyhodnoceny otázky 11-12-13-14-15 [viz příloha 1], 

které byly graficky znázorněny [viz graf  10-11-12-13]. 

Graf č. 10: Množství interaktivních tabulí (otázka č. 11) 

jedna interaktivní 
tabule
31,81%

více interaktivních 
tabulí
59,09%

žádná interaktivní 
tabule
9,09%

 
 

 

 Graf č. 11: Počet odborných učeben (otázka č. 12) 

 

dostatečné 
množství
47,72%

nedostatečné 
množství
52,27%
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  Graf č. 12: Vybavení školy (otázka č. 12) 

velmi dobré 
36,36%

průměrné
56,81%

nedostatečné 
6,81%

 
 

Z uvedených výsledků a grafického znázornění je zřejmé, že se má hypotéza 

nepotvrdila.   Více než polovina škol v důsledku využití evropských dotací využívá 

při výuce větší množství interaktivních tabulí (viz příloha 1, otázka č. 11, graf 10), 

ale nedisponují dostatečným počtem odborných učeben (viz příloha 1, otázka č. 12, 

graf 11). Rovněž vybavení školy není (i přes zapojení do projektu) dostačující (viz 

příloha 1, otázka č. 13, graf 12).   

 

  Graf č. 13: Hlavní cíl zapojení do projektu (otázka č. 14) 

nákup počítačů a
jiné didaktické

techniky

navýšení mzdových
prostředků pro

učitele

zkvalitnění výuky

79,54%

20,45%

88,63%

 
Další otázka se týká hlavního cíle zapojení do projektu (viz příloha 1, otázka 14, graf 

13). Z grafu je patrné, že hlavním cílem škol je především nákup počítačů a 
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didaktické techniky, pro většinu oslovených je zároveň hlavním cílem zkvalitnění 

výuky. Menšina oslovených považuje za hlavní cíl navýšení mzdových prostředků 

pro pedagogické pracovníky.  

Vyhodnocení další otázky má pouze doplňující význam a uzavírá okruh 

problémů v této oblasti (viz příloha 1, otázka 15). Tato otázka je zaměřena na 

zkvalitnění výuky po zapojení do projektu EU. Výrazné zkvalitnění výuky 

zaznamenalo 47,72% respondentů, 38,63% respondentů si myslí, že se výuka 

zkvalitnila pouze částečně, zbývajících 13,63% respondentů zkvalitnění výuky 

nezaznamenalo. Z toho vyplývá, že zapojení do projektů EU a využití evropských 

dotací má sice na zkvalitnění výuky pozitivní vliv, ale ne v takovém rozsahu, jak 

bychom očekávali.    
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5.1  Otázky řízeného rozhovoru: 

V průběhu průzkumného zjišťování jsem na základě předchozí domluvy navštívila 

deset dostupných základních škol opavského regionu. Připravila jsem pět otázek 

řízeného rozhovoru, odpovídalo na ně 10 ředitelů. Při odpovědích vycházeli z 

vlastních zkušeností z realizace projektu. Úkolem zvolených otázek je doplnění 

okruhu problematiky, kterou se zabývám ve své práci.  

 

 Byla Vaše projektová žádost schválena hned napoprvé nebo jste byli vyzváni 

           k její opravě? 

 Co bylo podle Vás nejnáročnější na přípravě celého projektu? 

 Čeho je nutno se příště při přípravě projektu vyvarovat? 

 Co byste při přípravě projektu dělali jinak? 

 Máte nějaké doporučení pro ostatní žadatele? 

 

5.2 Výsledky otázek, doporučení: 

První otázka:  

Na první otázku, týkající se projektové žádosti, odpovědělo šest ředitelů, že jejich 

projektová žádost byla schválena bez nutností následných oprav. Z toho čtyři 

projektové žádosti byly zpracovány ve spolupráci s firmou, pouze dvě byly 

zpracovány samostatně. Další čtyři ředitelé uvedli, že museli v projektové žádosti 

odstranit formální chyby. V jednom případě nesouhlasil počet žáků se zahajovacím 

výkazem, ve dvou případech bylo nutno doplnit chybějící podpis a razítko, další 

chyba se týkala hlavní kontaktní osoby (musí být uvedena pouze jedna, byly uvedeny 

dvě).  

Při získávání dotací je předpokladem úspěchu schválení projektové žádosti. Většina 

chyb vzniká v důsledku nepozornosti. Proto je důležité, aby žadatel předcházel 

zbytečným chybám tím, že věnuje vyplňování projektové žádosti maximální 

pozornost. Dále je třeba věnovat pozornost kontrole projektové žádosti před finálním 

uložením. Tímto způsobem se v budoucnu vyhneme zbytečným prodlevám při 

žádosti o dotace. 

Druhá otázka: 

Otázka se týká nejnáročnějšího místa při přípravě projektu. Z odpovědí na otázky 

řízeného rozhovoru jsem zjistila, že čtyři ředitelé uvedli jako nejnáročnější problém 

při přípravě projektu sladění klíčových aktivit s rozpočtem. Vyplňování projektové 
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žádosti v aplikaci Benefit 7 hodnotili další čtyři ředitelé jako velmi obtížné, využívají 

v této oblasti poradenství. Dva ředitelé považují za nejnáročnější shromáždění 

potřebných zdrojů informací (velká časová náročnost). Téměř 100% ředitelů uvedlo 

nutnost řešení problémů v oblasti týmové spolupráce, která patří při přípravě 

projektu k nejdůležitějším faktorům úspěšné implementace.  

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření (viz příloha 1, otázka č. 2,3) a také z odpovědí 

na tuto otázku, lze hodnotit týmovou spolupráci na školách jako problémovou oblast. 

Přitom příprava projektu vyžaduje zainteresovanost co nejvyššího počtu osob. Stále 

však existuje vysoké procento učitelů, kteří se nechtějí do projektu zapojit, přičemž 

důvody mohou být různé. Aby se situace celkově zlepšila, měli by ředitelé věnovat 

větší pozornost především motivaci zaměstnanců. Dále by měli zvážit časové 

možnosti, neboť příprava projektu je časově velmi náročná, což vyžaduje 

systematické shromažďování a vyhodnocování veškerých dostupných informací a to 

pokud možno v předstihu. Maximální pozornost je třeba věnovat stanovení 

správných klíčových aktivit v souladu s cílem.  

 

Třetí otázka:  

Odpovědi na tuto otázku mohou být návodem, čeho se při přípravě projektu 

vyvarovat.  

Čtyři ředitelé by se příště vyvarovali zbytečným obsahovým a gramatickým chybám. 

Tři ředitelé odpověděli, že by lépe promysleli rozpočet projektu s ohledem na 

realizaci, zbývající tři ředitelé by již nikdy nepsali projekt v časové tísni.  

Před finálním uložením musí být projekt důkladně zkontrolován, čímž se předejde 

zbytečným chybám. Co se týče rozpočtu, není pak dobré vycházet pouze z aktuálních 

potřeb školy, ale je důležité rozpočet promyslet z hlediska realizace projektu. Je 

nutné si uvědomit, že příprava projektu by měla být rozložena do delšího časového 

období. Tím se předejde sestavování projektu v časové tísni. 

Čtvrtá otázka:  

Odpovědi na čtvrtou otázku jsou zhodnocením zkušeností, co lze při přípravě 

projektu dělat lépe a jinak. Šest ředitelů odpovědělo, že by do projektu v budoucnu 

zapojili více spolupracovníků. Dva ředitelé by příště nevyužili ke zpracování 

projektové žádosti poradenskou firmu, neboť výsledek nesplnil jejich očekávání. 

Tato služba navíc školu finančně zatěžuje. Zbývající dva ředitelé by si příště nechali 

více prostoru a volnosti při řízení projektu.  



 

 

58 

Tyto zkušenosti mohou být do budoucna využitelné pro školy, které chystají přípravu 

projektu. Jak už bylo uvedeno výše, motivaci pracovníků je třeba věnovat více 

pozornosti. Pokud se škola rozhodne, že využije externí poradenskou firmu, měla by 

si vybrat takovou, která má dostatečné zkušenosti se školskou problematikou a která 

dobře vystihne její záměry. 

Pátá otázka: 

Poslední otázkou je shrnutí doporučení pro ostatní školy při realizaci projektů. Sedm 

ředitelů (z deseti) doporučuje získat co nejvíce informací z vhodných zdrojů a 

prostudovat si podrobně příručku pro žadatele a znění výzvy. Tři ředitelé odpověděli, 

že doporučují nečekat na vyhlášení výzvy, ale předběžně si zpracovat projektový 

záměr. Téměř 100% všech dotázaných ředitelů preferuje připravenost dlouhodobého 

programu rozvoje škol, který pomocí projektu řeší jednotlivé problémové oblasti. 

Tato doporučení vycházejí ze zkušeností, proto by je školy, které chtějí žádat o 

dotaci, měly brát v úvahu. 
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5. Celkový závěr a doporučení řešení hypotéz 

 

(1) Celkový závěr a doporučení k první vyslovené hypotéze: Počet základních škol 

opavského regionu, zapojených do projektu „EU peníze školám“, je vyšší, než počet 

základních škol, které se do projektu nezapojily. 

Z odpovědí na otázku číslo jedna (první a druhou část) je zřejmé, že základní školy 

opavského regionu jsou do projektů EU zapojeny v maximální míře. Nejvíce škol 

získává evropské dotace prostřednictvím  OP VK, zejména však v oblasti podpory 

1.4 – a to z projektu „EU peníze školám“. Zároveň školy získávají dotace v rámci 

jiných operačních programů, které jsou pro ně vyčleněny v programovém období 

2007-2013. Rovněž školy, které se do projektu v oblasti podpory 1.4 nezapojily, 

získávají dotace z dalších operačních programů, které jsou vhodné pro oblast 

školství.  

Ihned po vyhlášení první výzvy v nové oblasti podpory 1.4 zareagovala velmi rychle 

třetina škol a zapojila se do projektu bez zbytečného vyčkávání (otázka č. 2). 

Postupně se do projektu zapojovaly i ostatní školy.  

Celkovou situaci z hlediska zapojení základních škol opavského regionu lze 

zhodnotit kladně. V současné době snad v opavském regionu neexistuje základní 

škola, která by nebyla příjemcem finanční podpory z EU. Zároveň musím 

konstatovat, že někteří ředitelé nejsou při žádosti o evropské dotace dostatečně 

pružní a zbytečně vyčkávají. Zvolení této strategie však není příliš dobré, neboť se 

tím prodlužuje čekací doba na schválení projektu a pozdější dosažení cíle. Ředitelé 

by si měli uvědomit nutnost rychlé reakce a včasného podání žádosti o dotace z EU. 

Eliminují tím případné riziko neobdržení dotace. Vzhledem ke složitosti situace 

v této oblasti to není zcela vyloučené. 

 

(2) Celkový závěr a doporučení ke druhé hypotéze: Počet učitelů, kteří se nepodílejí 

na realizaci projektu je vyšší, než počet učitelů, kteří se na realizaci projektu 

podílejí. 

Z odpovědí na otázku číslo devět vyplynulo, že větší počet učitelů se na realizaci 

projektu podílí a třetina učitelů není do realizace projektu zapojena. Příčina nízkého 

zájmu učitelů je někdy způsobena nesprávným přístupem ze strany vedení, 

nedostatečnou komunikací a dalšími faktory. Vychází rovněž z určité 

konzervativnosti a odporu ke změnám. Učitelé, kteří se na realizaci projektu podílí, 
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se zapojili do jednotlivých prioritních témat. Nejvíce učitelů je zapojeno do tématu 

ICT, nejméně do matematiky a inkluzívního vzdělávání (otázka č. 10). Při 

implementaci projektu se ředitelé setkávají s různými problémy.  

Mezi největší problémy patří přesvědčit pedagogy o přínosu zapojení do projektu. 

(viz příloha 1, otázka č. 3 + příloha 2, otázka č. 2).  

Ředitelé by si měli uvědomit, že pokud mají problém přesvědčit pedagogy o přínosu 

zapojení do projektu, pak musí hledat příčinu především ve svém způsobu řízení. 

Důležitá je úroveň komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Je třeba si položit 

otázky, zda jsou zaměstnanci ze strany vedení dostatečně motivováni a zda jsou pro 

ně vytvořeny vhodné pracovní podmínky. Je dobré nepodceňovat informovanost 

zaměstnanců, neboť se tím předejde mnohým nedorozuměním. Ředitel by měl všemi 

způsoby posílit týmovou spolupráci, protože ta je z hlediska úspěšnosti školy při 

implementaci projektů velmi důležitá. Dále by neměl dopustit zvýšení počtu učitelů 

nezapojených do projektu, aby se v budoucnu má hypotéza nepotvrdila.    

 

(3) Celkový závěr a doporučení k třetí hypotéze: Školy, které využily při zpracování 

projektové žádosti externí poradenskou službu, jsou v převaze nad  školami, které si 

projektovou žádost zpracovaly samostatně. 

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že tvorba projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 je 

pro ředitele obtížná (otázka č. 6). Ke zpracování projektové žádosti využívají ve 

většině případů ředitelé spolupráci s poradenskou firmou nebo si projektovou žádost 

nechávají zpracovat firmou v celém rozsahu. Rovněž vyplňování monitorovací 

zprávy v aplikaci Benefit 7 je hodnoceno jako velmi složité (otázka č. 7).  

Z odpovědí na otázky řízeného rozhovoru bylo zjištěno, že ředitelé, kteří si nechali 

projektovou žádost zpracovat firmou, nemuseli provádět následné opravy a jejich 

žádost byla schválena hned napoprvé (otázka č. 1, příloha 2). V další otázce řízeného 

rozhovoru bylo vyplňování projektové žádosti v aplikaci Benefit 7 hodnoceno jako 

velmi složité (otázka č. 2, příloha 2). Někteří ředitelé hodnotí využití firmy při 

zpracování projektové žádosti záporně, což znamená, že by příště této služby 

nevyužili (otázka č. 4, příloha 2). Tato odpověď je kontroverzní s otázkou číslo 

jedna, kdy ředitelé byli naopak se službami poradenské firmy spokojeni. 

Využití poradenské firmy je v mnoha případech sporné. Pokud se ředitelé rozhodnou 

pro využití této služby, měli by si důkladně prověřit, zda se jedná o firmu 

s dostatečnou znalostí z oboru školské problematiky, případně si nechat firmu 
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doporučit jinou školou na základě zkušeností. Špatná volba může znamenat spíše 

problém než užitek. Zanedbatelná není ani finanční ztráta.  

 

(4) Celkový závěr a doporučení ke čtvrté hypotéze: Jednou z příčin neúspěchu při 

implementaci projektů EU ve školách je špatná komunikace a poradenství ze strany 

MŠMT.  

Z průzkumu vyplynulo, že ředitelé nejsou spokojeni s poradenskou a konzultační 

službou ze strany MŠMT a hodnotí ji záporně (otázka č. 8). Na své dotazy mnohdy 

nedostanou uspokojivou odpověď a musí si informace zjišťovat jinou cestou. Z další 

otázky vyplynulo, že mezi současné problémy kolem dotací patří ve většině případů 

rovněž komunikace a poradenství ze strany MŠMT (otázka č. 4). Tuto problémovou 

oblast však ředitelé nemohou nijak ovlivnit, neboť nespadá do jejich kompetence. 

Pro každou organizaci jsou časté personální změny, navíc v krátkých časových 

intervalech, negativním faktorem. V případě, že tyto personální změny probíhají na 

MŠMT, je negativní dopad ještě větší. Navíc to podněcuje různé úvahy a spekulace. 

 

(5) Celkový závěr a doporučení k páté hypotéze: V důsledku využití dotací z EU, mají 

školy dostatečný počet odborných učeben a dobré technické vybavení. 

Odpovědi na otázky průzkumu mi poskytly informace v souvislosti s vybavením 

škol. Školy sice mají díky dotacím dostatečný počet interaktivních tabulí (otázka č. 

11), ale z odpovědí na další otázku vyplynulo, že počet odborných učeben je 

nedostačující (otázka č. 12) a rovněž vybavení škol není, i přes využití dotací, 

uspokojivé (otázka č. 13).  

Pro splnění hlavního cíle využily školy dotace na nákup počítačů a jiné 

didaktické techniky (otázka č. 14). Téměř polovina škol zaznamenala zkvalitnění 

výuky. Větší polovina škol zaznamenala pouze částečné zkvalitnění výuky nebo 

nezaznamenala žádné (otázka č. 15). 

Ředitelé, kteří nejsou spokojeni s množstvím odborných učeben a vybavením školy, 

by měli zvážit správnost využití dotací. Pro ředitele existuje mnoho možností, jak 

získat potřebné finanční prostředky a zajistit, aby jejich škola lépe fungovala. Mohou 

hledat například inspiraci v návštěvě škol, na kterých změna proběhla lépe.    
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza situace základních škol opavského regionu 

z hlediska zapojení do projektů EU, úspěšnosti při získávání dotací a implementace 

projektu „EU peníze školám“ do školské praxe. Pozornost jsem zaměřila na 

podrobnější rozbor OP VK, který je určen přímo pro oblast školství. Následně jsem 

provedla čtenáře jednotlivými fázemi projektového cyklu, při žádosti o evropské 

dotace v rámci nové oblasti podpory 1.4.  K výběru tématu přispěla má praxe ve 

školním prostředí, které má s implementací zmíněného projektu již dlouhodobé 

zkušenosti.  

  

V období provádění průzkumné činnosti jsem získala poměrně obsáhlé množství 

informací ze všech oblastí problematiky, kterými jsem se ve své práci zabývala. Na 

základě toho jsem dospěla k názoru, že celý proces přípravy projektu, získávání 

dotací a následné implementace je velmi složitý a komplikovaný. Největším 

přínosem mé práce byl osobní kontakt s řediteli škol. Během řízeného rozhovoru 

jsem získala pomocí strukturovaných otázek cenné poznatky, vycházející ze 

zkušeností ředitelů. Při své práci jsem vycházela z pěti hypotéz, které jsou 

formulovány tak, aby obsáhly co nejširší problematiku zkoumané oblasti. Zjistila 

jsem, že úspěch při získávání dotací je podmíněn mnoha faktory. Například chybně 

vyplněná projektová žádost a pomalá reakce na výzvu může způsobit zpomalení 

celého procesu. Samotnou implementaci projektů pak narušuje zejména nízký počet 

učitelů, podílejících se na realizaci.  Implementace může být komplikovaná mnoha 

dalšími faktory (například nesprávným využitím dotací, problémy při zavádění 

nových vyučovacích metod, špatnou komunikaci s MŠMT). Po zhodnocení všech 

výsledků jsem došla k závěru, že základní školy opavského regionu jsou do projektů 

Evropské unie zapojeny v maximální míře, ale implementace  do školské praxe je 

spojena s překážkami a neprobíhá vždy úspěšně. Rovněž získávání dotací není zcela 

bez problémů. Nejobtížnějším místem je samotné vyplnění projektové žádosti, kdy 

školy  musí často vyhledat pomoc poradenské firmy. Někdy si žadatelé sami 

prodlužují čekací lhůtu na poskytnutí dotace, neboť nevěnují vyplňování projektové 

žádosti dostatečnou pozornost a neprovedou kontrolu před finálním odevzdáním. 

Tím se mohou dopustit zbytečných chyb a celý proces výrazně zpomalit.  

Smyslem mé práce bylo zjistit, zda jsou základní školy opavského regionu  při 

získávání dotací z EU úspěšné, případně jaké překážky musí překonávat. Na základě 
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zjištěných skutečností mohu říci, že největší problém při získávání dotací je samotná 

tvorba projektové žádosti. Příčinou počátečního neúspěchu jsou rovněž časté chyby 

v projektových žádostech, které musí být žadatelem ve stanovené lhůtě opraveny. 

Celý proces se tím výrazně zpomalí. Při svém průzkumu jsem se nesetkala se školou, 

které by nebyla dotace nakonec poskytnuta. Mohu proto učinit závěr, že školy jsou 

při získávání dotací úspěšné, ale musí překonávat mnohé překážky a problémy.  

 

Největším problémem při implementaci projektu do školské praxe je nízká účast 

kantorů na realizaci projektu a komunikace s MŠMT. Výsledek průzkumu jasně 

ukázal, že vždy záleží na řediteli, zda implementace projektu proběhne úspěšně. 

      

Provedla jsem rozsáhlou analýzu všech oblastí, spojených se získáváním evropských 

dotací a implementací projektů EU. Spolupráce s řediteli škol mi pomohla lépe 

pochopit problematiku, kterou jsem se ve své práci zabývala. Věřím, že jsem úspěšně 

naplnila cíl mé bakalářské práce a mé výsledky budou dále zužitkovány. 

  

Z pohledu školského managementu je práce zaměřena na řídící činnost vedoucích 

pracovníků ve školství a jejich odlišný přístup k řešení problémů v souvislosti 

s dotacemi z EU. 

 

Má práce může být podnětem pro studenty, kteří by chtěli na téma navázat a dále ho 

rozvíjet. Užitečná může být také pro vedoucí pracovníky ve školství i pro budoucí 

žadatele o dotaci z EU.  
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Seznam použitých zkratek 

 

CF   Fond soudržnosti 

(Cohesion Fund) 

ČR   Česká republika 

DVPP               Další vzdělání pedagogických pracovníků 

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje 

(European Regional Development Fund) 

ESF   Evropský sociální fond 

(European Social Fund) 

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OP   Operační program 

OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ROP   Regionální operační program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


