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Resumé:
Závěrečná práce se zabývá možností podpory financování škol prostřednictvím projektů
využívajících prostředky Evropské unie. Vzhledem k tomu, že ve školském prostředí není
možnost získávání finančních prostředků touto cestou příliš rozšířená, snaží se tato práce
přinést ucelený a srozumitelný přehled dané problematiky především z pohledu škol.
Pomáhá zorientovat se ve složitém systému strukturální a regionální politiky. Seznamuje
s celkovou filosofií, členěním, implementační strukturou, možnostmi a podmínkami
získávání finanční pomoci, a to s důrazem na Evropský sociální fond. Nedílnou součástí
práce je i vyhodnocení šetření, jehož hlavním cílem bylo zmapovat dosavadní účast škol
v projektech, využití konkrétních programů podpory, míru informovanosti, postoje řídících
pracovníků škol a nejvíce problematická místa daného procesu.
Výsledky šetření potvrzují, že podpora financování škol prostřednictvím projektů není
dostatečně využívána, přičemž mezi hlavní příčiny patří administrativní náročnost, nejasné
podmínky při zadávání výzev a nedostatek pracovníků s potřebnými kompetencemi. Dále
jsou v práci popsána základní pravidla pro vytváření úspěšných projektů včetně popisu
základů řízení projektů.
Summary:
This bachelor thesis deals with the possibility of a financial support for schools by means
of projects making use of resources of European Union. The final objective of this thesis
is, seeing that there is not much widespread possibility of obtaining financial support by
this way within the educational environment, to provide a comprehensive and intelligible
summary of the issue under examination especially on the part of schools. This thesis
should contribute to make sense of a very complicated system of structural and regional
policy and make the acquaintance with general approach, structuring, implementing
structure, possibilities and conditions of obtaining financial support, namely placing
emphasis on European Social Fund. There is also a data evaluation, as an integral part of
this thesis, whose main goal is to map the hitherto schools' participation in European
projects, utilisation of concrete support programmes, measure of the informedness,
attitudes of school management and the most sticking points of a given process.
The enquiry findings suggest the under-utilisation of financial support for schools
by means of projects, which is caused by an administrative heftiness,

ill-defined

conditions in announcing challenges and a lack of skilled workers having the needed
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competences. Likewise, This thesis describes some basic rules for the creation of succesful
projects, including the description of the theoretical foundations of project management.

Klíčová slova: projekt, komunitární programy, politika hospodářské a sociální soudržnosti,
strukturální fondy, Evropský sociální fond, operační programy, Operační program Rozvoj
lidských zdrojů, grantové schéma, programovací procedury, horizontální témata, uznatelné
výdaje, projektové řízení, metoda logického rámce.
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Příloha: Dotazník – projekty Evropské unie

1. Úvod
Česká republika má už více než deset let možnost čerpat finanční prostředky Evropské
unie (EU) určené na podporu celé řady nejrůznějších projektů a aktivit. Finanční pomoc
EU České republice lze rozdělit do tří základních okruhů:
•

předvstupní pomoc,

•

komunitární programy,

•

finanční zdroje pro Českou republiku po vstupu do EU.

Do roku 2004 mohla Česká republika využívat přímou pomoc prostřednictvím
předvstupních programů Phare, ISPA a Sapard. Kromě toho se mnoho českých škol a
kulturních či vědeckých institucí zapojilo i do tzv. komunitárních programů, které usilují
o prohloubení evropské spolupráce v oblastech, jako je školství, kultura nebo věda a
výzkum. Vstupem do EU se České republice otevřela možnost plného využívání
finančních prostředků v rámci jednotlivých politik.
Mezi nejvýznamnější společné politiky EU patří politika hospodářské a sociální
soudržnosti a strukturální politiky, které usilují o vyvážený rozvoj evropských regionů
a odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně.
Jednou ze součástí politiky hospodářské a sociální soudržnosti je také snaha zlepšit kvalitu
vzdělávacích systémů jednotlivých členských států EU. Cílem tohoto kroku je snížení
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počtu mladých lidí, kteří předčasně opustí vzdělávací soustavu. Dále je třeba zajistit, aby
mladí lidé byli schopni přizpůsobit se technologickým a hospodářským změnám a získali
dovednosti a kompetence důležité pro uplatnění na trhu práce. Proto se tato politika EU
také přímo dotýká jednotlivých škol, učitelů a zejména řídících pracovníků ve školství.
Nástrojem, který tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jsou strukturální
fondy a Fond soudržnosti. Základními strategiemi pro jednotlivé oblasti podporované
ze strukturálních fondů jsou tzv. operační programy. Pro oblast vzdělávání je
nevýznamnější Evropský sociální fond (ESF) a Operační program Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ).
Dosavadní praxe však ukazuje, že se nedaří plně využívat finanční prostředky, které má
Česká republika možnost ze strukturálních fondů čerpat. Dokládají to i konkrétní čísla
uveřejněná Ministerstvem pro místní rozvoj k 28.2.2006. Na čerpání lze pohlížet
z několika různých pohledů. Jedním z pohledů je poměr finančních prostředků krytých
smlouvou resp. Rozhodnutím vzhledem alokaci na celé programovací období 2004-2006.
U OP RLZ činil tento poměr k výše uvedenému datu 36,9%. Kromě toho, že na nové
možnosti a podmínky není zcela připravena legislativa, je základním problémem
nedostatek vhodných projektů případně jejich nekvalitní zpracování. To se týká všech
odvětví a všech subjektů, tedy také celého školství i jednotlivých škol.
Pokud školy chtějí využít účelně finanční prostředky poskytované EU pro svůj rozvoj a
pro rozvoj výchovně vzdělávacího procesu, musí být připraveni zejména řídící pracovníci
škol. Protože se však jedná o nové možnosti a přístupy, klade to na řídící pracovníky ve
školství zcela nové požadavky. Řídící pracovníci musí být seznámeni s celkovou filosofií,
členěním, implementační strukturou, možnostmi a podmínkami získávání finanční pomoci
z prostředků EU. Dále musí být schopni zajistit v podmínkách školy vytvoření projektu,
který bude splňovat požadavky a náročná kriteria kladená na projekt a žadatele o finanční
pomoc. V neposlední řadě potom musí být schopni zajistit vlastní realizaci a řízení celého
projektu. Cílem této práce je proto poskytnout základní informace o výše uvedené
problematice, pomoci zorientovat se v poměrně složitém systému strukturální a regionální
politiky,

na základě průzkumu ve školách zjistit aktuální stav a zmapovat

nejproblematičtější místa daného procesu a poskytnout základní zásady pro vytváření
úspěšných projektů a jejich řízení.
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2. Předvstupní nástroje
Před vstupem do EU mohla využívat Česká republika tzv. předvstupní nástroje. Patřily
k nim programy PHARE, ISPA, SAPARD a komunitární programy. Některé z nich
ukončily činnost se vstupem do EU (např. PHARE) a některé pokračují svojí další fází
(např. některé komunitární programy). Pro školy byly a jsou významné zejména některé
komunitární programy.

2.1 PHARE, ISPA, SAPARD
Nejstarším nástrojem předvstupní pomoci je program PHARE, jehož prostřednictvím EU
zajišťovala svou finanční a technickou spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy
při jejich přípravách na přistoupení k EU. Původním záměrem programu bylo pomáhat
těmto zemím v průběhu přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství. Postupem času se
však původní role programu PHARE změnila a od roku 1994 se zaměřuje na podporu
kandidátských zemí v přípravách na přistoupení k EU. Za prostředky z programu PHARE
odpovídá Evropská komise jako výkonný orgán EU. Komise přitom spolupracuje
s vládami zemí, v jejichž prospěch se tyto prostředky vynakládají.
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Nástroj ISPA zajišťuje finanční prostředky na investiční akce v oblasti dopravy a životního
prostředí, s cílem pomoci partnerským zemím dosáhnout evropských standardů. ISPA
poskytuje investiční krytí pro výstavbu a přestavbu objektů.
Program SAPARD pomáhá přistupujícím zemím řešit konkrétní problémy zavádění
společné zemědělské politiky a zvládat strukturální změny v jednotlivých zemědělských
odvětvích.
Celkově získala Česká republika v rámci těchto programů od Evropské unie do začátku
roku 2004 1,8 mld. eur (56 mld. Kč).
Pro kandidátské země byla dále vymezena pomoc při vytváření moderní a efektivní
administrativy

se

strukturou,

pracovníky

a

vedením

schopným

zavést

acquis

communautaire na úrovni členských států, tzv. program Twinning.

2.2 Komunitární programy
Komunitární programy představují soubor aktivit, které Evropské společenství vytvořilo
v průběhu let s cílem podpořit kooperaci mezi členskými státy v různých specifických
oblastech, které souvisejí s politikami Společenství. V principu byly komunitární programy
určeny původně výlučně pro členské státy. Protože však zahrnují většinu politik
Společenství, ukázalo se, že mohou sloužit jako užitečná příprava na vstup, neboť
seznamují kandidátské země a jejich občany s politikami EU a jejich pracovními
metodami. Tato myšlenka byla podpořena Evropskou radou. Účast na těchto programech
je založena na Evropských dohodách (nebo jejich doplňkových protokolech), které byly
uzavřeny s kandidátskými zeměmi. O podmínkách účasti rozhodovala Rada přistoupení –
bilaterální orgán, který monitoruje zavádění příslušné Evropské dohody.
Od roku 1999 se tedy občané, firmy a státní správa ze všech kandidátských zemí podílejí
na spolupráci a vytváření výměnných sítí v níže uvedených oblastech (je uvedena oblast,
název programu a případně období podpory):
•

výzkum – 6. rámcový program (2002–2006),

•

vzdělávání – Socrates II (2000–2006),

•

odborné školení – Leonardo da Vinci II (2000–2006),
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•

mládež – Youth (2000–2006),

•

kultura – Culture 2000 (2000–2006),

•

audiovizuální média – Media Plus (2001–2005),

•

životní prostředí – LIFE (2000–2004), Environmental Protection NGOs (2002–
2006),

•

energetika – Intelligent Energy for Europe,

•

veřejné zdraví – Akční program Společenství (2003–2008),

•

sociální politika a politika zaměstnanosti – Employment Incentive Measures,
Community Framework Strategy on Gender Equality (2001–2005), Community
Action Programme to Combat Social Exclusion (2002–2006),

•

malé a střední podnikání – Víceletý program pro podniky a podnikání, zejména
malé a střední podniky (2001–2005),

•

informační technologie – IDA II/eContent,

•

cla – Customs 2007.

Největší možnosti pro aktivní zapojení škol představují programy Socrates a Leonardo da
Vinci.

2.2.1

SOCRATES

Program SOCRATES byl v EU zahájen v roce 1995 (ČR se připojila v roce 1997). Mezi
jeho hlavní cíle patří především podporování mezinárodní spolupráce a mobilit mezi
evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Program se zaměřuje
na široké spektrum vzdělávacích zařízení od mateřských škol, přes školy základní, střední
až po vyšší odborné školy. Program SOCRATES v sobě zahrnuje celou řadu aktivit
od partnerství až po analýzu vzdělávací politiky v zúčastněných zemích. Tyto aktivity jsou
realizovány prostřednictvím osmi různých programů:
•

COMENIUS - vzdělávání ve školách,

•

ERASMUS - vysokoškolské vzdělávání,

•

GRUNDTVIG - vzdělávání dospělých a celoživotní učení,

•

LINGUA - jazykové vzdělávání,
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•

MINERVA - využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a
distanční vzdělávání,

•

průzkum a inovace otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC),

•

společné akce spolupráce s dalšími programy EU,

•

doplňkové aktivity - podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých
podprogramů.

Přímo na školní vzdělávání a jeho aktivity je zaměřen program COMENIUS, který se řídí
čtyřmi základními cíli:
•

zvýšit kvalitu vzdělávání,

•

posílit evropské dimenze vzdělávání,

•

podpořit studium cizích jazyků,

•

prostřednictvím různých aktivit rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých
evropských kulturách.

Program COMENIUS je rozdělen do tří částí:
•

COMENIUS 1 - podporuje spolupráci mezi institucemi zajišťujícími všeobecné,
odborné a technické vzdělání až do úrovně vyšších odborných škol,

•

COMENIUS 2 - zaměřuje se na profesní růst pedagogických pracovníků,

•

COMENIUS 3 - má za cíl sdružovat a propojovat projekty a instituce, které jsou
nebo byly zapojeny do programů COMENIUS 1 a COMENIUS 2.

Podrobné informace o možnostech programu COMENIUS lze nalézt např. v (1).

2.2.2

Leonardo da Vinci

Cílem tohoto programu je:
•

zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným
vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách, se záměrem zlepšovat
zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce,
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•

zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu
osvojování znalostí a schopností, se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a
organizační změny,

•

zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací, se
záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování
spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků.
Do tohoto programu se mohou zapojit zejména střední školy, a to v rámci projektů mobilit
(stáže, výměny), pilotních projektů, projektů jazykových dovedností, projektů sítí
organizací a projektů databází, průzkumů a analýz. Podrobnosti lze nalézt např. také v (1).

3. Politika hospodářské a sociální soudržnosti
Vstupem do EU se České republice otevřela možnost plného využívání finančních
prostředků v rámci jednotlivých politik Společenství. Jednou z nejvýznamnějších je
politika hospodářské a sociální soudržnosti, na jejíž aktivity v programovém období 20002006 plynula plná třetina rozpočtu EU.
Pro získání celkového přehledu a začlenění do celkového kontextu je v této části uveden
zjednodušený přehled základních cílů a nástrojů politiky hospodářské a sociální
soudržnosti, operačních programů, programových procedur, programových dokumentů a
institucionálního zajištění. Zdůrazněn je potom vždy význam jednotlivých prvků z pohledu
dopadu na školství, a to zejména na základní a střední školství.

3.1 Cíle
Cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, je podpora rozvoje právě těch
regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích určitý evropský standard. Ochrana
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životního prostředí, zlepšení infrastruktury, snížení nezaměstnanosti, restrukturalizace
průmyslu či rozvoj lidských zdrojů patří mezi základní cíle politiky soudržnosti EU.
Pro programové období 2000 - 2006 byly Evropskou komisí vytyčeny tři základní
strategické cíle.
Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů. Týká se regionů s hrubým domácím
produktem (HDP) pod hranicí 75% průměru EU a podporován je udržitelný rozvoj
zejména prostřednictvím investic do výroby (v České republice se týká celého území
kromě Prahy).
Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací. Do tohoto cíle patří všechny
oblasti, které nespadají pod cíl 1 a které dlouhodobě vykazují vysokou míru
nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí.
Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání. Jde zejména o snížení nezaměstnanosti
prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Tento cíl se vztahuje na celé území EU
mimo regionů spadajících pod cíl 1 (v České republice se týká pouze Prahy).
Vedle základních strategických cílů vyhlašuje a řídí Evropská komise tzv. Iniciativy
Společenství, které jsou zvláštním nástrojem strukturální politiky k řešení specifických
problémů dotýkajících se celého území EU a které doplňují jiné programy. Jedná se o:
•

INTERREG III A,B,C (příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce),

•

LEADER + (podpora spolupráce aktivních činitelů působících ve venkovských
společenstvích a ekonomikách),

•

EQUAL (podpora boje proti všem typům diskriminace),

•

URBAN II (podpora hospodářské a sociální obnovy měst postižených krizí).

Výlučně v pravomoci Evropské komise jsou potom tzv. inovační akce, které iniciují pilotní
projekty a studie pro nové politiky, zdokonalují nakládání s finančními prostředky a
napomáhají odhalování nových možností. Pro roky 2000-2006 jsou definována tři hlavní
témata:
•

regionální ekonomiky založené na vědomostních a technologických inovacích,

•

regionální rozvoj založený na informační společnosti,

•

regionální identita a udržitelný rozvoj.
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3.2

Nástroje

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou naplňovány prostřednictvím:
•

strukturálních fondů, které jsou určeny pro snižování rozdílů v úrovni rozvoje
jednotlivých regionů a patří mezi ně:
-

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF),

-

Evropský sociální fond (ESF),

-

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) – podpůrná část.

•

Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG),

•

Fondu soudržnosti (je určen pro pomoc nejméně rozvinutým členským států
v souvislosti s přípravou na vytvoření Evropské měnové unie).

Jádrem regionální a strukturální politiky EU jsou strukturální fondy, ze kterých jsou
financovány jednotlivé cíle, iniciativy a inovační akce. Pro školství je potom jednoznačně
nejvýznamnější ESF. Použití strukturálních fondů pro financování jednotlivých operací je
uvedeno v následující tabulce.
Tabulka č. 1 Použití strukturálních fondů pro financování jednotlivých operací

ERDF
ESF
EAGEE
F
FIFG

Cíl
1
■
■

Reg.mim Cíl Cíl INTERREG
o cíl 1
2
3
III
■
■
■
■

■

■

■

■

URBAN I
I
■

LEADER
+

EQUAL
■

■

3.3 Programovací procedury
Samotná realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti se provádí prostřednictvím
programování, které je založeno na rozdělování finančních prostředků Společenství
na základě zpracování víceletých rozvojových programů. Strukturální fondy nepřispívají
k financování jednotlivých akcí, ale k podpoře rozvojových programů, které mají svůj
vlastní rozpočet členěný podle priorit a jednotlivých opatření.
Pro regiony (případně celé státy) spadající pod cíl 1 je využíván vícestupňový systém.
Členský stát připraví plán rozvoje, který je založený na příslušných prioritách daného státu
14

či regionu a je v souladu s legislativou společenství – v České republice se jedná o Národní
rozvojový plán (NRP). Na základě NRP schválí Evropská komise Rámec podpory
společenství (RPS), který vymezuje prioritní cíle a oblasti, do kterých směřují prostředky
ze strukturálních fondů EU,

definuje základní institucionální uspořádání pro čerpání

pomoci ze strukturálních fondů a finanční rámec. RPS má charakter smlouvy mezi vládou
členského státu a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikuje závazek obou stran
poskytnout prostředky na dosažení cílů v dokumentu uvedených. Rozvojová strategie
vytčená v RPS, je naplňována pomocí jednoho nebo více operačních programů. Ty jsou
programovány na období příslušné finanční perspektivy.
V České republice je takto postupováno pro území celého státu vyjma hlavního města
Prahy, neboť podmínkou je, aby indikátor (HDP/obyv. v paritě kupní síly) nepřevyšoval
75% úrovně průměru EU. Praha je potom způsobilá pro získání prostředků v rámci cíle 2 a
cíle 3.
Pro celkovou výši podpory Společenství v rámci cíle 1 nižší než 1 mld. EURO a zpravidla
v rámci cílů 2 a 3 předkládá členský stát tzv. Jednotný programový dokument (JPD). Ten
v sobě pro zjednodušení obsahuje

všechny tři úrovně vícestupňového systému

programových dokumentů. Komise přijme k JPD tzv. závazné rozhodnutí. Tento dokument
obsahuje i programový dodatek. JPD se v České republice týká Prahy.
Schematicky lze druhy programovacích dokumentů znázornit takto:
Vícestupňový systém
•

Národní rozvojový plán,

•

Rámec podpory společenství,

•

operační programy.

Zjednodušený systém
•

Jednotný programový dokument.

3.4 Operační programy
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Pro Českou republiku byl RPS přijat Rozhodnutím Komise, kterým se schvaluje RPS
pro strukturální pomoc Společenství v oblastech Cíle 1 v České republice" - K (2004) 2089
ze dne 17.6. 2004. Rozvojová strategie, vytčená v RPS, je v České republice naplňována
pomocí čtyřech sektorových operačních programů (OP) a jednoho

Společného

regionálního operačního programu (SROP). Nyní uvedeme stručné charakteristiky
jednotlivých OP.
OP Průmysl a podnikání

podporuje rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání

v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české
průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti
energetiky.
OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) podporuje vysokou a kvalitní úroveň zaměstnanosti
založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace skupin ohrožených
sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a
adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických
podmínek.
OP Infrastruktura podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního
významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále bude
podporovat ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání
s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží.
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

podporuje rozvoj venkovských částí

regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního
zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství.
Společný regionální operační program je komplementární s operačními programy
jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a
orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů.
Každý OP je dále rozpracován do jednotlivých priorit a opatření. Celkem se ve všech OP
jedná o 15 priorit a 20 opatření. Podrobné rozpracování jednotlivých OP, priorit a opatření
lze nalézt např. v (2), (3). Pro školství je nejdůležitější OP RLZ.

3.4.1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
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OP RLZ tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů
v České republice na období 2004 - 2006. Globálním cílem OP RLZ je dosažení vysoké
a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle,
integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků
při respektování principů udržitelného rozvoje.
Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ uplatňovány
také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata jejichž
prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým
programem. Horizontální témata nebo-li principy jsou: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj,
informační společnost a podpora místním iniciativám. Přehled priorit a opatření, které byly
definovány v rámci OP RLZ jsou znázorněny na obrázku č. 1.
Pro zapojení škol do čerpání finančních prostředků EU je nejpodstatnější priorita číslo 3,
pro regionální školství potom Opatření 3.1.
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Obrázek č. 1 Přehled priorit a opatření OP RLZ

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

1.PRIORITA

2.PRIORITA

3.PRIORITA

4.PRIORITA

AKTIVNÍ POLITIKA
ZAMĚSTNANOSTI

SOCIÁLNÍ INTEGRACE A
ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ

ROZVOJ
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ADAPTABILITA
A PODNIKÁNÍ

Opatření 1.1
Posílení aktivní politiky
zaměstnanosti při
zaměstnávání uchazečů a
zájemců o zaměstnání

Opatření 2.1
Integrace specifických
skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí

Opatření 3.1
Zkvalitňování vzdělávání ve
školách a školských
zařízeních a rozvoj
podpůrných systémů ve
vzdělávání

Opatření 4.1
Zvýšení adaptibility
zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny
ekonomických a
technologických podmínek,
podpora
konkurenceschopnosti

Opatření 1.2
Modernizace veřejných
služeb zaměstnanosti

Opatření 2.2
Rovné příležitosti pro ženy
a muže na trhu práce

Opatření 3.2
Podpora terciálního
vzdělávání, výzkumu a
vývoje

Opatření 2.3
Posílení kapacity
poskytovatelů sociálních
služeb

Opatření 3.3
Rozvoj dalšího profesního
vzdělávání
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Opatření 4.2
Specifické vzdělávání

3.4.2

Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských
zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Opatření 3.1 má především motivovat jedince k celoživotnímu učení a tím posílit jeho
možnosti pracovního uplatnění. Zvolené aktivity jsou zaměřeny jak na pomoc
jednotlivcům, tak na vytvoření podpůrných systémů ve vzdělávání nezbytných
k modernizaci vzdělávacích programů a celého systému vzdělávání. V rámci Opatření 3.1
je prosazováno zlepšení podmínek a zvýšení příležitostí ke vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami.
Realizace Opatření podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, přípravu
výukových a informačních materiálů, organizování seminářů pro rodiče apod.
Prostřednictvím Opatření se realizují projekty k transformaci školy jako přirozeného
vzdělanostního centra. Rozhodující je příprava a postupné zavádění strategie rámcových a
školních vzdělávacích programů na základních i středních školách. Důraz je mimo jiné
kladen na zkvalitňování výuky cizích jazyků a dalších oblastí podstatných pro uplatnění
absolventů, zvyšování informační gramotnosti, podporu občanské, interkulturní a
environmentální výchovy atd.
Na základě analýzy problémových oblastí stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) v rámci Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ cíle, k nimž se mají hlásit
jednotlivé projekty. Jedná se o tyto cíle:
•

zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

•

modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí,

•

rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství,

•

rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ,

•

rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského
systému v oblasti vzdělávání a volby povolání,

•

propojování počátečního a dalšího vzdělávání,

•

zřízení a podpora Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání,

•

zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Popis jednotlivých aktivit v rámci Opatření a charakteristika cílových skupin jsou detailně
uvedeny např. ve (4).
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3.4.3

Implementační struktura OP RLZ

Pro popis implementační struktury je třeba seznámit se alespoň s některými základními
pojmy:
•

Řídící orgán – instituce, která plně zodpovídá za správné a efektivní řízení
programu a provádění pomoci z ESF v souladu s předpisy EU a národními
normami. Je zodpovědný za zajištění informovanosti, publicity, programování,
koordinaci, řízení, monitorování, hodnocení a kontrolu příslušného OP.

•

Zprostředkující subjekt - instituce, která na základě dohody vykonává delegované
činnosti řídícího orgánu vůči konečným příjemcům a je řídícímu orgánu
odpovědný.

•

Monitorovací výbor - sleduje plnění programu a jeho účinnost a správnost
provádění pomoci z ESF. Účastní se posuzování a schvalování návrhů týkajících
se Programového dodatku, výběrů projektů a plnění a provádění programu.

•

Konečný příjemce - veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zadávání a
realizaci projektu.

•

Konečný uživatel - subjekt, který obdrží dotaci a který realizuje projekt. Nejedná-li
se o grantové schéma, je tento subjekt totožný s konečným příjemcem.

•

Grantové schéma – rámcový plán pro realizaci opatření nebo jeho části.
Předkladateli grantových schémat jsou koneční příjemci pro grantová schémata.

Řídícím orgánem celého OP RLZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV),
konkrétně jde o odbor řízení pomoci z ESF.
Pro Opatření 3.1 je zprostředkujícím subjektem odbor 60 pro záležitosti EU MŠMT.
Pro část Opatření realizovanou formou systémových projektů na základě přímého přidělení
je konečných příjemcem určený odborný útvar MŠMT (ve skupině II) a pro část
realizovanou formou národních projektů je konečným příjemcem (a zároveň konečným
uživatelem) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Pro část Opatření realizovanou
prostřednictvím grantových schémat je konečným příjemcem určený odborný útvar MŠMT
(ve skupině II). Projekty konečných uživatelů jsou vybírány na základě výzvy k podávání
žádostí. Na realizaci projektů, činností a poskytování služeb pro cílové skupiny se podílejí
zejména školy a školská zařízení, organizace MŠMT, kraje, obce, svazky měst a obcí,
nezávislé neziskové organizace, sociální partneři a vzdělávací instituce.
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Schematické znázornění implementační struktury pro Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ je
uvedeno na obrázku č. 2.
Obrázek č. 2 Implementační struktura pro Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ

Řídící orgán

Monitorovací

MPSV

výbor

Zprostředkující subjekt
MŠMT – odbor 60
Opatření 3.1 a 3.2

Konečný příjemce
Opatření 3.1
1) skupina II MŠMT
2) NIDV

3.4.4

Konečný příjemce
Opatření 3.2
Skupina III MŠMT

Finanční rámec podpory

Pro základní představu o výši finanční pomoci v letech 2004 – 2006 jsou zde uvedeny
následující tabulky, které byly převzaty ze (2).
Tabulka č. 2 Alokace strukturálních operací pro Českou republiku v letech 2004-2006
podle oblastí podpory (v mil eur)
2004-06 2004 2005
Fond soudržnosti

945,3

Strukturální fondy

1 584,4

- Cíl 1 (13 krajů)

1 454,3

- Cíl 2 (Praha)
- Cíl 3 (Praha)
Iniciativy Společenství
- Interreg

71,3
58,8
100,8
68,7
21

316,
9
381,
5
339,
0
23,3
19,2
28,6
21,0

266,
1
528,
9
485,
5
23,8
19,6
32,1
21,4

2006
362,3
674,0
629,8
24,2
20,0
40,1
26,3

- Equal

32,1

Strukturální operace celkem

2 630,5

7,6
727,
0

10,7
827,
1

13,8
1 076,
3

Tabulka č. 3 Finanční prostředky pro Opatření 3.1 a 3.2 v rámci OP RLZ (v euro)

Opatření 3.1
Opatření 3.2

Celkem
73 038 602
24 346 199

ESF
54 778 951
18 259 649

Státní rozpočet ČR
18 259 651
6 086 550

U všech projektů podporovaných z ESF platí pravidlo, že 75% prostředků z celkových
uznatelných nákladů je hrazeno z ESF a zbývajících 25% tvoří národní spolufinancování.
V případě Opatření 3.1 a 3.2 je národní spolufinancování zajištěno z rozpočtové kapitoly
MŠMT.

3.5 Dopady obecných principů na školy
Obecné principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které byly popsány
v předchozích částech se plně týkají také škol a ovlivňují možnosti využití finančních
prostředků. První důsledek je dán rozdílem ve způsobu čerpání finančních prostředků mezi
Prahou a ostatními regiony České republiky. Zatímco mimopražské školy mohou využívat
prostředky ESF v rámci cíle 1 a tedy jednotlivých OP (viz 3.4), pražské školy mohou
využívat tuto podporu prostřednictvím JPD. Znamená to, že pokud má být projekt
financován např. v rámci OP RLZ, nemohou být cílovou skupinou pražské školy ani jejich
učitelé (pražská škola může podat takový projekt, ale cílová skupina musí být mimo
Prahu). Tvorba a realizace projektů v Praze pak spadá do kompetence Magistrátu hlavního
města Prahy.
Druhý důsledek se týká OP RLZ. S ohledem na globální cíl OP RLZ (viz 3.4.1) bylo
Evropskou komisí rozhodnuto, že prostředky v rámci OP RLZ nemohou být využity
ve školách pro učitele, kteří vyučují pouze žáky mladší 12-ti let. To má pochopitelně
nepříznivý dopad zejména na málotřídní školy a mateřské školy, které nemohou
v důsledku tohoto rozhodnutí finanční prostředky v rámci OP RLZ čerpat a nemohou být
ani cílovou skupinou u takových projektů. V praxi to pak znamená, že velké školy, které
mají k dispozici relativně více finančních prostředků např. na další vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP), mohou využít projektů financovaných v rámci
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OP RLZ, ale málotřídní školy nikoliv. V dalším textu je třeba brát výše pospané důsledky
v úvahu.
4. Možnosti využití finanční podpory školami
Školy mohou využít podporu z několika programů, které jsou zaměřeny na podporu
vzdělávání. Kromě programů, které existovaly již před vstupem České republiky do EU a i
nadále pokračují svojí další fází (Socrates II, Leonardo), jde především o možnosti, které
se otevírají v rámci OP RLZ, a to zejména Opatření 3.1 a 3.2, případně JPD (pro Prahu).
V dalším textu se budeme zabývat především OP RLZ, ale obdobná pravidla platí i v rámci
JPD.
Tato opatření jsou realizována formou grantového schématu a u vybraných specifických
cílů v Opatření 3.1 formou národních a systémových projektů. Podpora může být nepřímá
či přímá. U nepřímé podpory školy nezískávají přímo finanční prostředky, ale využívají
dopady projektů realizovaných jinými subjekty. Tyto dopady mohou být cíleny přímo
na školu jako instituci nebo na rozvoj pedagogických pracovníků. V tomto případě jde
především o národní a systémové projekty.
U přímé podpory jsou školy konečným příjemcem finančních prostředků, tzn. samy
podávají vlastní projekty. S ohledem na zaměření se mohou zapojit do výše uvedených
pokračujících předvstupních komunitárních programů nebo se mohou zapojit v rámci
grantových schémat, která jsou vyhlašována v rámci podpory ze strukturálních fondů,
zejména pak ESF.

4.1 Národní projekty
Národní projekty jsou určené pro plnění vybraného specifického cíle v Opatření 3.1
OP RLZ k realizaci národní vzdělávací politiky a prostředky určené k jeho realizaci jsou
přiděleny přímo žadateli o pomoc z ESF. Konečným příjemcem a konečným uživatelem
národních projektů je NIDV. Ke dni odevzdání této práce realizuje NIDV v rámci
Opatření 3.1 OP RLZ tři národní projekty, které jsou zaměřeny na DVPP. Jedná se o tyto
projekty:
•

Koordinátor – „Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání do praxe“. Projekt

se zaměřuje na metodickou podporu všem
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pedagogickým pracovníkům úplných škol poskytujících základní vzdělání. Nabízí
školám pomoc s tvorbou Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní
vzdělávání.
•

Brána jazyků – „Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných
pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ“.
Projekt se zaměřuje především na zvýšení jazykových dovedností a metodických
kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství.

•

Úspěšný ředitel – „Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských
zařízení“. Tento projekt usiluje o prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti
vedoucích pracovníků ve školství. Jeho hlavním cílem je vytvořit celonárodní
tříúrovňový systém funkčního vzdělávání, který bude sloužit k dalšímu rozvoji
kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Účast ve vzdělávacích kurzech organizovaných v rámci národních projektů mají účastníci
zcela zdarma, a to včetně další metodické pomoci. Přihlásit se lze na tyto kurzy
prostřednictvím přihlášek NIDV nebo přes INTERNET na stránce www.nidv.cz. K datu
odevzdání této práce již řada seminářů v rámci národních projektů proběhla.

4.2 Systémové projekty
Systémové projekty jsou určeny pro plnění vybraného specifického cíle v Opatření 3.1
OP RLZ, jehož realizace vede k tvorbě, reformování či modernizaci systémového základu
pro realizaci národní vzdělávací politiky, a to jak v počátečním, tak v dalším vzdělávání.
Konečným příjemcem je skupina II regionálního školství MŠMT. Konečným uživatelem
jsou většinou organizace přímo řízené MŠMT – Národní ústav odborného vzdělávání
(NÚOV), Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Institut pedagogicko psychologického
poradenství (IPPP).
K prosinci 2005 byly v realizaci tyto systémové projekty:
•

KVALITA I – nová závěrečná zkouška pro tříleté obory s výučním listem. V rámci
projektu vznikají jednotná zadání závěrečných zkoušek pro jednotlivé obory,
na jejichž obsahu se podílí pedagogové, zaměstnavatelé a odborní pracovníci
NÚOV, kde se projekt realizuje. Jednotná zadání jsou v průběhu projektu
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ověřována na pilotních školách (ve školním roce 2004/05 jich bylo už 80) a
postupně budou připravena pro všechny obory s výučním listem.
•

Pilot S - tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a
SOU. V průběhu projektu vzniknou na vybraných středních odborných školách a
středních odborných učilištích ŠVP. Součástí projektu je také DVPP. ŠVP budou
vytvářeny týmem pedagogů přímo ve školách ve spolupráci se zaměstnavateli, aby
se do nich lépe promítly potřeby trhu práce v regionu. Projekt PILOT S by měl
prokázat funkčnost tohoto nového systému dříve, než bude zaveden ve všech
školách. Podobný je účel projektů PILOT Z (pro základní školy) a PILOT G
(pro gymnázia).

•

VIP Kariéra: Vzdělávání – Informace – Poradenství. Cílem projektu je zajistit
informační, metodickou a vzdělávací podporu kariérového poradenství a
vzdělávání realizovaného ve školách. V rámci projektu bude vybudován
integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, který
bude zájemcům o vzdělávání poskytovat informace nejen o vzdělávací nabídce
škol, oborech odborného vzdělávání, ale i o trhu práce. Pedagogičtí pracovníci
budou pro výuku a poradenské služby připravováni jak klasickou prezenční tak i
e-learningovou formou

•

UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé. Projekt usiluje o to, aby
se střední a vyšší odborné školy zapojily ve větší míře do poskytování dalšího
vzdělávání. V šesti krajích proto vzniknou sítě škol, které budou vedle počátečního
vzdělávání poskytovat i programy dalšího vzdělávání. Stanou se místem ověřování
tzv. procesu uznávání výsledků předchozího učení, tedy znalostí, dovedností a
kompetencí, které jedinec získal např. v různých kurzech, samostudiem, zájmovou
činností (neformální vzdělávání) či při výkonu pracovních činností (informální
učení). Pro potřeby uznávání budou vytvořeny hodnotící standardy (pro 20 oborů) a
na jejich základě budou výsledky předchozího učení ověřovány. Pro všechny
uvedené činnosti budou připravováni pedagogičtí pracovníci škol zapojených
do projektu.

•

NSK – Národní soustava kvalifikací. Národní soustava kvalifikací by měla
na jedné straně přispět podporou celoživotního učení k růstu kvalifikovanosti
pracovníků, na druhé straně by měla díky zvyšování přehlednosti kvalifikací
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podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce, a to i evropském. Projekt má za cíl
navrhnout a vytvořit Národní soustavu kvalifikací (NSK), která bude kvalifikace
vymezovat, členit je podle náročnosti a popisovat vzájemné vazby mezi nimi.
Kvalifikace budou v NSK popsány kvalifikačními standardy. Od nich budou
odvozeny hodnotící standardy, které se budou využívat k ověřování, zda dané
kvalifikace bylo opravdu dosaženo.

4.3 Grantová schémata
V rámci grantových schémat se mohou školy aktivně zapojit do čerpání prostředků
podáním svých vlastních projektů.
Grantové schéma je soubor programů podpory, na něž žádá konečný příjemce finanční
podporu z ESF od nejvyššího článku implementační struktury. Grantové schéma určuje
podmínky udělování grantů. Obsahuje popis povinností a kroků, které musí vykonat
všichni účastníci grantového schématu včetně příjemce. Grantové schéma bývá
vyhlašováno pro konkrétní opatření příslušného OP a je dále členěno na jednotlivé
programy podpory.
Grantový projekt je projekt předkládaný žadatelem o podporu z ESF na základě vyhlášení
grantového schématu a výzvy k podávání projektů uskutečněné konečným příjemcem.
Grantový projekt je určen k plnění aktivit specifických cílů v opatřeních OP RLZ, které
naplňují vzdělávací programy určené pro cílové skupiny ve vzdělávacím systému, doplňují
již realizované vzdělávací programy a ověřují nové nástroje, resp. inovace v aplikaci
národní politiky. O finanční podporu z ESF mohou v rámci grantového schématu žádat
všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby tedy i školy.
Maximální výše prostředků přidělených na projekt podaný v rámci grantového schématu
činí 10 milionů Kč. Minimální výše prostředků přidělených na projekt činí 500 tisíc Kč.
Možnosti, kde mohou školy a ostatní instituce podávat svoje projekty, je celá řada. Je
třeba se jednak seznámit s fungováním jednotlivých programů a dále je nutné sledovat
vyhlašování grantových schémat. Ta mohou být vyhlašována na různých úrovních –
ministerstvy, kraji apod. Je proto velmi obtížné sledovat všechny možnosti. Navíc je třeba
důkladně zvažovat, zda je škola oprávněným příjemcem pomoci. Zejména je třeba si
ověřit, zda škola může být předkladatelem žádosti o podporu a zda je projektový záměr
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v souladu se schválenými činnostmi a cílovými skupinami v daném opatření. Všechny tyto
údaje jsou pro jednotlivá grantová schémata uveřejňovány ve výzvách k předkládání
žádostí.
Například v rámci OP RLZ mohou být jednotlivá grantová schémata OP RLZ vyhlašována
13-ti úřady práce pověřenými krajskou koordinací, MPSV (odbory 22, 41 a 42), Nadací
pro rozvoj občanské společnosti, MŠMT (odborem regionálního školství a odborem
vysokých škol), 13-ti krajskými úřady, Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstvem životního prostředí. Přehled grantových schémat OP RLZ je uveden
v tabulce č. 4 (názvy opatření jsou uvedeny ve zkrácené variantě).
Z tabulky vyplývá, že pro školy je podstatné sledovat výzvy vyhlašované MŠMT a kraji,
neboť především tam lze nalézt témata, která se týkají rozvoje vzdělávání.
V další částech se zaměříme pouze na využívání přímé pomoci tzn. na aktivní zapojení
škol, na vytváření a realizaci vlastních projektů školami.
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Tabulka č. 4 Přehled grantových schémat OP RLZ a jejich vyhlašovatelů
Úřady práce MPSV - SSZ,
(pověřené
odb. 41 a 42
krajskou
koordinací)
Opatření 1.1
Podpora
APZ
(13 regionů)

MPSV,
odb. 22

Nadace
pro rozvoj
občanské
společnosti

Ministerstva

Kraje

Opatření 1.1
Politika
zaměstnanosti
- nadregionální
projekty (odb. 41)
Opatření 2.1
Integrace
ohrožených (odb.
42)

Opatření 2.1
Sociální služby

Opatření 2.2
Rovné příležitosti
na trhu práce (odb.
41)
Opatření 2.3
Poskytovatelé
služeb
Opatření 3.1
Počáteční vzdělávání
- MŠMT (sk. II)
Opatření 3.2
Terciární
vzdělávání, výzkum
a vývoj MŠMT (sk. III.)
Opatření 3.3
Další vzdělávání
(13 regionů)
Opatření 4.1 Opatření 4.1
Adaptabilita Konkurence(13 regionů) schopnost (odb. 41)
Opatření 4.2
Speciální vzdělávání MPO
Environmentální
vzdělávání - MŽP
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5. Účast škol v projektech – průzkum
5.1 Hypotéza
Dosavadní zkušenosti naznačují, že školy využívají možnost získávat finanční prostředky
EU grantovým způsobem pomocí vlastních projektů jen ve velmi malé míře. Toto tvrzení
je v souladu s výsledky výzkumu, které uvádí např. Pol (5). Řada škol není vůbec
seznámena s možnostmi získávání finančních prostředků tímto způsobem a mezi pedagogy
chybí znalosti o možnostech a implementačních strukturách. Úspěšnost podaných projektů
je velmi nízká například v porovnání s neziskovými organizacemi, pro které je toto jedna
ze základních možností získávání finančních prostředků. Rozhodující je ve většině případů
osoba ředitele školy, který je současně většinou hlavním nositelem a strůjcem projektu.
Jenom na málo školách si uvědomují nutnost rozdílného přístupu při řízení projektu a
jenom nepatrná část ředitelů zná a využívá principy projektového řízení. Velké rozdíly lze
v této oblasti také očekávat mezi základními a středními školami. V mnoha případech jsou
však tyto skutečnosti dány reálnou situací, která limituje možnosti škol.

5.2 Průzkum
Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit,

jakým způsobem jsou ředitelé základních a

středních škol zorientováni v problematice možnosti získávání finančních prostředků
poskytovaných EU, jak je tato možnost školami využívána a jaké jsou základní názory,
problémy a postoje k této činnosti. Konkrétně průzkum zjišťoval:
•

dosavadní účast škol v projektech včetně úspěšnosti projektů a využití konkrétních
programů podpory,

•

míru a způsob informovanosti škol o možnostech finanční podpory EU,

•

přístup k přípravě projektů a problémy s tím spojené,

•

přístup a problémy v realizační fázi projektů včetně způsobu řízení projektů,

•

postoje k této problematice,

•

budoucí zapojení škol.

Všechny otázky se týkaly pouze projektů financovaných z prostředků EU.
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Pro výzkum bylo zvoleno dotazníkové šetření. V první fázi byl dotazník předložen 15-ti
ředitelům škol za účelem pilotního ověření. Během tohoto ověřování se ukázalo, že pro
školy, které neměly zkušenosti s projektovou činností, byla první verze dotazníku příliš
komplikovaná a nesrozumitelná. Již zde se projevily velké rozdíly mezi jednotlivými
školami, neboť školy, které již nějaké projekty v minulosti podaly, tyto problémy neměly.
Jejich připomínky pak byly velmi věcné a pomohly k přesnější formulaci. Všechny aspekty
pilotního ověření byly zohledněny a dotazník byl dle nich upraven. Dotazník včetně
návodu k vyplnění a zdůvodnění byl rozeslán ředitelům všech plně organizovaných
základních škol (ZŠ) a středních škol (SŠ) v Pardubickém kraji. Všechny výsledky se proto
vztahují pouze k tomuto vzorku škol a nelze je zcela zobecnit, i když lze předpokládat, že
ve většině krajů České republiky bude situace obdobná. Přestože vyplňování dotazníku
bylo anonymní, řada ředitelů uvedla název školy a požádala o zaslání výsledků průzkumu.
Jednalo se především o SŠ, které se již problematikou projektů zabývají delší dobu.
Konečná verze dotazníku je uvedena v příloze této práce. V souladu se zjišťovanými
skutečnostmi je dotazník je rozdělen do několika částí:
•

základní identifikace,

•

dosavadní účast v projektech,

•

informovanost,

•

příprava projektu,

•

realizace projektu,

•

postoje,

•

budoucí zapojení,

•

volná část na připomínky a glosy.

Některé otázky měly smysl pouze pro školy, které již podaly nějaký projekt. Bylo proto
nutné otázky v dotazníku rozdělit podle toho, zda škola již nějaký projekt podala či nikoliv.
Některé otázky jsou proto společné a některé jsou určeny pouze příslušné skupině škol.
V pilotní verzi byl z tohoto důvodu dotazník rozdělen na 2 části – soubor otázek pro školy,
které již projekt podaly a soubor otázek pro školy, které ještě žádný projekt nepodaly.
Protože se některé stejné otázky opakovaly v obou částech, byl dotazník příliš objemný a
řadu ředitelů škol odrazoval. Proto ve finální verzi dotazníku je jenom jeden soubor otázek
a u každé otázky je označeno, které skupiny škol se otázka týká. Nutno konstatovat, že ani
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tento přístup nebyl optimální, neboť někteří ředitelé odpovídali i na otázky, které v daném
případě pro ně neměly smysl. Tyto odpovědi nebyly při zpracování zohledněny.
Pro získání zpřesňujících a doplňujících údajů byl ještě následně veden s některými řediteli
škol rozhovor, při kterém byly podrobněji diskutovány některé aspekty průzkumu. Tyto
názory pak byly zahrnuty do celkového vyhodnocení, stejně jako názory a připomínky
z volné části dotazníků.

5.2.1

Návratnost dotazníku

Dotazník obdrželo celkem 192 ředitelů výše uvedených škol (132 ZŠ, 60 SŠ). Vráceno
bylo celkem 130 dotazníků. Tři z nich byly ovšem vyplněny neúplně nebo zcela nesprávně,
takže nebyly zařaditelné do sledování. Byly proto započítány do skupiny nevrácených
dotazníků. Dotazník byl určen pro ředitele škol, u interpretace výsledků budeme však
používat zobecněný pojem škola.
Počty oslovených škol a návratnost dotazníku dle typu škol jsou souhrnně uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka č. 5 Počty oslovených škol a návratnost dotazníku

ZŠ
SŠ
CELKE
M

Počet
obeslaných škol
132
60

Vráce
no
83
44

Návratnos
tv%
63%
73%

192

127

66%

Vyšší návratnost (73%) je u SŠ. Je to zřejmě dáno tím, že se touto problematikou zabývají
více než ZŠ, takže jim je přístupnější. Celková návratnost 66% je na hranici statistické
významnosti. Celkem bylo tedy vyhodnocováno 127 dotazníků, z toho 83 ze ZŠ a 44 ze
SŠ.
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5.2.2

Účast škol v projektech

Identifikační otázky kromě typu školy zjišťovaly, zda škola vypracovala a

podala

v posledních pěti letech projekt, který byl plně či částečně financován z prostředků EU.
Z odpovědí vyplynulo, že pouze zhruba čtvrtina škol ze sledovaného vzorku podala takový
projekt. Výrazný rozdíl je potom mezi ZŠ a SŠ. U SŠ je to prakticky každá druhá škola, u
ZŠ naopak pouze každá desátá.
Tabulka č. 6 Účast škol v projektech

ZŠ
SŠ
CELKE
M

Absolutně
ANO
NE
10
73
23
21

Procenta
ANO
NE
12%
88%
52%
48%

33

26%

94

74%

Otázka č.1.1 zjišťovala kolik projektů škola podala, v rámci které podpory a kolik z nich bylo
přijato, tj. bylo úspěšných. Zejména u SŠ se vyskytly případy, že škola podala více projektů

než jeden. V jednom případě se projekt právě nacházel v grantovém řízení. Absolutní
počty podaných a přijatých projektů v jednotlivých programech podpory znázorňuje
tabulka č . 7.
Tabulka č. 7 Počty podaných projektů a jejich úspěšnost

Comenius
Leonardo
Jiný mimo strukturální fondy
Strukturální fondy - OP RLZ
Strukturální fondy - SROP
Strukturální fondy - jiný OP
CELKEM

ZŠ
podáno přijato podáno
15
8
9
31
1
0
1
5
2
0
16
8
48

SŠ
přijato
6
17
1
1
0
0
25

v řízení

1

1

CELKEM
podáno přijato
24
14
31
17
2
1
5
1
2
0
0
0
64
33

Celkové počty podaných projektů dle jednotlivých programů podpory jsou přehledněji
znázorněny v grafu č. 1.
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Graf č. 1
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Z údajů v tabulce č. 7 a grafu č. 1 vyplývá, že v převážné míře (celkem 86%) školy
podávaly projekty v programech Comenius a Leonardo, tzn. v programech, které byly
vyhlašovány již před vstupem ČR do EU. U ZŠ je to dokonce 100%. Účast v programech
vyhlašovaných v rámci OP RLZ je pouze 14%, ve SROP 3%. V rámci ostatních OP
podporovaných ze strukturálních fondů (mimo OP RLZ a SROP) nebyl podán žádný
projekt. To vcelku odpovídá zaměření jednotlivých operačních programů a dalo se to tedy
očekávat.
Zajímavou statistikou doplňující účast škol v projektech je úspěšnost jednotlivých
projektů. V údajích jsou zahrnuty všechny podané projekty, tzn. i pokud jich jedna škola
podala více.
Tabulka č. 8 Úspěšnost projektů
Mimo strukturální fondy
V rámci strukturálních fondů
CELKEM

ZŠ
50%
50%

SŠ
59%
14%
52%
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CELKEM
56%
14%
51%

Z těchto čísel vyplývá, že celkově téměř polovina projektů byla neúspěšných. Mírně lepší
je situace na SŠ, ale tento rozdíl není statisticky významný, takže v tomto ohledu není
výrazného rozdílu mezi ZŠ a SŠ. Zajímavé je pak srovnání oblasti strukturálních fondů a
ostatních programů. Podstatně horší je situace u projektů podávaných v rámci podpory
ze strukturálních fondů. Tam je úspěšnost pouhých 14 %. Je to pravděpodobně způsobeno
tím, že pravidla pro podávání projektů jsou v tomto případě složitější, je požadováno
dodržení vyšší formálnosti a podmínky pro přidělení podpory jsou přísnější. Navíc se jedná
o relativně novou problematiku, takže školy se ji musí pravděpodobně nejprve naučit.
Rozložení podpořených projektů z hlediska výše finanční podpory (otázka č. 1.2) vyznělo
jednoznačně pro projekty malého rozsahu do 100 tis. euro. V rámci tohoto finančního
rozpětí bylo podpořeno 82 % projektů. Rozsáhlejší projekty s vyšší finanční podporou se
vyskytly ojediněle a pouze u SŠ. Konkrétní počty jsou uvedeny v tabulce č. 9.
Tabulka č. 9 Výše finanční podpory u podpořených projektů
Do 100 tis. €
Od 100 tis. € do 300 tis. €
Od 300 tis. € do 600 tis €
Od 600 tis. € do 2 mil.€
Více než 2 mil €

ZŠ
7
1
0
0
0

SŠ
20
3
2
0
0

Celkem
27
4
2
0
0

V%
82%
12%
6%
0%
0%

Roli zde možná hraje i fakt, že např. u komunitárních programů jsou na projekty s finanční
podporou vyšší než 100 tis. euro náročnější požadavky na splnění podmínek přidělení
podpory, což může řadu škol odrazovat.
Pro další interpretaci výsledků dotazníkového šetření budou v tomto textu školy kromě
stupně (ZŠ nebo SŠ) ještě dále rozděleny do dvou skupin. Skupinu označenou „A“ budou
tvořit školy, které již podaly nějaký projekt v rámci finanční podpory EU a skupinu „N“
budou tvořit školy, které ještě žádný takový projekt nepodaly.
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5.2.3

Informovanost

Dále bylo zjišťováno, jaká je míra informovanosti škol o možnostech zapojení se do projektů
financovaných EU (otázka č. 2.1). Detailně rozpracované odpovědi na tuto otázku podle

jednotlivých stupňů škol a skupin jsou uvedeny v tabulce č. 10.
Tabulka č. 10 Informovanost škol o možnostech zapojení do projektů
Celkové výsledky
Výsledky podle skupin škol
Znění
počet
odpovědi
odpovědi
počet
odchylka
odpovědi odpovědí tj. % ANO- skupina
tj. % skupina ANO-NE
odpovědí
od celk. %
celkem
NE v %
v %
ZŠ A
3
30%
ZŠ A
70%
35%
ZŠ N
2
3%
Určitě
15
12%
ANO
SŠ A
9
39%
ZŠ N
16%
-18%
SŠ N
1
5%
35%
ZŠ A
4
40%
SŠ A
78%
44%
ZŠ N
10
14%
Spíše
29
23%
ANO
SŠ A
9
39%
SŠ N
33%
-1%
SŠ N
6
29%
ZŠ A
2
20%
ZŠ A
30%
-35%
ZŠ N
30
41%
Spíše
45
35%
NE
SŠ A
4
17%
ZŠ N
84%
18%
SŠ N
9
43%
65%
ZŠ A
1
10%
SŠ A
22%
22%
ZŠ N
31
42%
Určitě
38
30%
NE
SŠ A
1
4%
SŠ N
67%
1%
SŠ N
5
24%
ZŠ A
10
ZŠ N
73
Počet odpovědí celkem
127
SŠ A
23
SŠ N
21
ZŠ A =
ZŠ N =
SŠ A =
SŠ N =

základní školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
základní školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU
střední školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
střední školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU

Z výsledků vyplývá, že celkově téměř dvě třetiny škol hodnotí informovanost jako určitě
nebo spíše nedostatečnou. Tento celkový výsledek je však ovlivněn odpověďmi škol
ze skupiny N. Výsledky škol A a N jsou totiž zcela opačné. Pokud sledujeme obě skupiny
škol zvlášť, potom u škol ze skupiny A 70% ZŠ a 78% SŠ hodnotí informovanost jako
určitě nebo spíše dostatečnou. Naproti tomu u skupiny škol N 84% ZŠ a 67% SŠ hodnotí
informovanost jako spíše nebo určitě nedostatečnou. Názorněji tuto situaci vystihuje
následující graf.
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Graf č. 2
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Výsledky tedy signalizují, že pokud má škola zájem o účast v projektech, informace si
dokáže sehnat. Mohla by však být i jiná interpretace a sice, že školy skutečně nemají
dostatek informací, a proto projekty nepodávají.
V dotazníkovém šetření bylo dále zkoumáno, z jakých zdrojů získávají školy informace
o uvedené problematice a jakou formu informování považují ze svého pohledu
za nejúčinnější (otázky 2.2 a 2.3). U zdroje informací měly školy vybrat nejčastěji
využívaný zdroj, u formy informování měly seřadit v pořadí 1 až 5, kde 5 značilo
nejúčinnější formu. Odpovědi jsou znázorněny v grafech č. 3 a 4.
Z odpovědí vyplývá, že nejvíce informací (dohromady 55 %) získávají školy od zařízení
DVPP (35%) a MŠMT (20%). Dále to jsou potom specializované agentury (18%) a
zřizovatel (13%). Ostatní zdroje jsou zastoupeny minoritně. Překvapující může být
zejména poměrně slabá role zřizovatele, neboť by se dalo předpokládat, že právě zřizovatel
by měl mít největší zájem na tom, aby školy byly dostatečně informovány a využívaly
další zdroje financování.
Jako nejúčinnější forma informování jsou hodnoceny informace uvedené na INTERNETu
a na specializovaných vzdělávacích akcích. Naproti tomu centrální média (tisk, TV,
rozhlas) mají váhu nejmenší.
Graf č. 3
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Další otázka (č. 2.4) zjišťovala subjektivní míru znalostí názvů nejfrekventovanějších
programů financovaných z EU, které jsou pro školy zajímavé. V tomto případě se jednalo
přímo o znalosti ředitelů škol. Výsledky jsou v tabulce č. 11.
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Tabulka č. 11 Znalost základních pojmů
ZŠ
Operační program Rozvoj lidských
zdrojů
Sokrates
Arion
Comenius
Žádný z těchto programů mi nic
neříká

SŠ

Celke
m

V%

A

N

A

N

4

3

20

15

42

33%

8
4
10

43
25
43

23
18
23

18
16
17

92
63
93

72%
50%
73%

0

19

0

2

21

17%

Z výsledků vyplývá, že s pojmy týkajícími se předvstupních programů je seznámeno 50 až
73% ředitelů. Naproti tomu o OP RLZ ví pouze třetina ředitelů a téměř pětina
z dotazovaných ředitelů nemá povědomost o žádném z uvedených programů. Rozdíly jsou
opět patrné u škol ze skupiny A a N. Logicky ředitelé, kteří nemají povědomost o žádném
z programů jsou výlučně ze skupiny N. Dále je z výsledků zřejmé, že pojem OP RLZ je
znám především ředitelům SŠ.

5.2.4

Fáze přípravy projektů

V další části dotazníkového šetření bylo zjišťováno, jakým způsobem přistupují školy
k možnostem zapojení se do grantů a jaké spatřují ve fázi přípravy projektů největší potíže.
V prvé řadě jsme se zajímali o to, zda je vyhledávání možností zapojení se do programů
financovaných EU na škole cílené a kdo se touto činností na škole případně zabývá (otázky
č. 3.1 a 3.2). Počty odpovědí týkající se cíleného sledování, rozdělené opět podle stupňů a
skupin škol jsou shrnuty v tabulce č. 12.

Tabulka č. 12 Cílené sledování možností k podávání projektů
Znění

Celkové výsledky

Výsledky podle skupin škol
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počet
odpovědi odpovědí
celkem
Určitě
ANO

24

tj. %

odpovědi
počet
ANO- slupina
tj. %
odpovědí
NE v %

19%
35%

Spíše
ANO

20

Spíše
NE

56

16%

44%
65%

Určitě
NE

27

21%

Počet odpovědí celkem

ZŠ A =
ZŠ N =
SŠ A =
SŠ N =

ZŠ A
ZŠ N
SŠ A
SŠ N
ZŠ A
ZŠ N
SŠ A
SŠ N
ZŠ A
ZŠ N
SŠ A
SŠ N
ZŠ A
ZŠ N
SŠ A
SŠ N

127

3
0
21
0
4
5
2
9
3
41
0
12
0
27
0
0
ZŠ A
ZŠ N
SŠ A
SŠ N

30%
0%
91%
0%
40%
7%
9%
43%
30%
56%
0%
57%
0%
37%
0%
0%

skupina

odpovědi
odchylka
ANO-NE
od celk. %
v %

ZŠ A

70%

35%

ZŠ N

7%

-28%

SŠ A

100%

65%

SŠ N

43%

8%

ZŠ A

30%

-35%

ZŠ N

93%

28%

SŠ A

0%

0%

SŠ N

57%

-8%

10
73
23
21

základní školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
základní školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU
střední školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
střední školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU

Výsledky v podstatě korespondují s informovaností a počty podaných projektů. Ve všech
SŠ, které již podaly nějaký projekt je sledování možností cílené. Dá se tedy říci, že tyto
školy považují tuto formu získávání finančních prostředků již za samozřejmou. To platí i
u 70 % ZŠ, které již podaly nějaký projekt. Naopak u škol ze skupiny N není většinou
cílené sledování a vyhledávání zabezpečováno. Přitom u SŠ se to týká více než poloviny a
u ZŠ pak více než 90 %. Potvrzují se tedy velké rozdíly mezi přístupy škol a mezi SŠ a ZŠ.
Ještě lépe je to patrné v grafickém znázornění – viz graf č. 5.

Graf č. 5
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Zajímavé je také zjištění, kdo je ve škole pověřen sledováním možností zapojení se
do programů EU. Ve 38% případů je uvedeno, že přímo nikdo, ale může se zapojit
libovolný pracovník a ve 33 % případů se tato otázka na škole neřeší vůbec. Většina těchto
odpovědí pochází opět ze skupiny škol N. Dá se tedy předpokládat, že v případě, kde se
může zapojit libovolný pracovník, jde také spíše o situaci, že není tato problematika
vedením školy řešena. V dalším pořadí je potom uváděno, že sledováním se zabývá
nejčastěji ředitel (11%) nebo vedení školy (9%) a v 6% případů je k tomu určen konkrétní
pracovník mimo vedení školy. Rozdíly jsou zde také mezi ZŠ a SŠ, u SŠ převládá poslední
uvedená možnost. Je to logicky praktický důsledek struktury personálního obsazení ZŠ a
SŠ. Konkrétní počty odpovědí a členění dle stupňů a skupin škol jsou v následující tabulce.
Tabulka č. 13 Zodpovědnost za sledování možností podávání projektů
ZŠ
A N

SŠ
A N

Ředitel školy

5

1

7

1

Vedení školy nebo člen vedení školy

3

0

7

1

1

0

7

0

0

0

2

0

0

12

0

7

Určený pracovník školy, který není
členem vedení
Je k tomu vytvořena speciální pracovní
skupina
Nikdo není určen, může se zapojit každý
pracovník
Tuto záležitost na škole neřešíme

1
0

40

3
7
3

Celkem (ZŠ+SŠ)
A N
A+N
9
2%
11%
%
8
1%
9%
%
6
0%
6%
%
2
0%
2%
%
1
37% 38%
%
0
33% 33%

5
%
Rozdílný přístup k otázce vyhledávání možností zapojení se do grantů mezi skupinami škol
A a N je ještě lépe patrný z grafu.
Graf č. 6
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A = školy, které podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
N = školy, které nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU

Obdobná situace je i u odpovědí na otázku č. 3.3 – kdo obvykle zpracovává projekt.
Ve 42 % případů zpracovává projekt tým určených pracovníků a ve 30% určený pracovník.
Teprve potom následuje vedení školy (18 %) a ředitel (9%). Toto rozložení však platí
zejména pro SŠ a převažuje to i celkové hodnocení, neboť počet SŠ je v této kategorii
(podané projekty) dominující. U ZŠ je situace vyrovnanější a je tam patrný větší podíl
vedení školy a ředitele. Pozitivní je rozhodně to, že se při zpracování projektu projevuje
týmová spolupráce. Na první pohled by se mohlo zdát zajímavé, že žádná škola nevyužívá
na vytvoření projektu služeb externí specializované firmy. Z doplňujících rozhovorů však
vyplynulo, že školy by tuto možnost velmi přivítaly, ovšem hlavním problémem jsou
finanční prostředky. Školy si nemohou dovolit ze svého rozpočtu zaplatit poměrně
vysokou cenu za zpracování projektu, která v závislosti na velikosti projektu činí desítky
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až stovky tisíc korun. Navíc zde zůstává určitá míra nejistoty, zda bude projekt úspěšný a
bude tedy vůbec realizován.
Konkrétní počty odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 14 .
Tabulka. č. 14 Kdo zpracovává projekt

Pouze ředitel školy
Vedení školy
Určený pracovník
Širší tým pracovníků školy
Zadáváme zpracování projektu externí
firmě

ZŠ

SŠ

3
4
0
3

1
4
10
8

Celke
m
4
8
10
11

0

0

0

ZŠ

SŠ

Celkem

9%
12%
0%
9%

3%
12%
31%
24%

12%
24%
31%
33%

0%

0%

0%

Rozdíly mezi ZŠ a SŠ jsou potom patrné z grafu.
Graf č. 7
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V otázce č. 3.4 bylo zjišťováno, co činí při vytváření projektu školám největší potíže.
Odpovídaly pouze školy ze skupiny A, přičemž mohlo být vybráno i více odpovědí. Zcela
jednoznačně (u 94% škol) byla jako největší problém vyhodnocena administrativní
náročnost při psaní a podávání projektu a celková časová náročnost (79%). V jiných
odpovědích se nejčastěji vyskytoval problém se srozumitelností příruček a pokynů
pro žadatele. Toto téma zaznělo i při rozhovorech, někteří ředitelé ho zahrnuli
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v odpovědích mezi administrativní náročnost při psaní a podávání projektů. V odpovědích
na tuto otázku nebylo významného rozdílu mezi ZŠ a SŠ. Počty jednotlivých odpovědí
včetně procentuálního vyjádření zachycuje tabulka č. 15.
Tabulka č. 15 Největší problémy při vytváření projektů

Dozvědět se o možnosti podat projekt
Najít vhodné téma projektu
Administrativní náročnost při psaní a podávání projektu
Celková časová náročnost
Jiné

ZŠ

SŠ

2
3
9
9
2

4
4
22
17
2

Celke
m
6
7
31
26
4

V
%
18%
21%
94%
79%
12%

Poslední otázka v oblasti přípravy projektů č. 3.5 byla určena pouze školám ze skupiny N a
bylo v ní zjišťováno, co je hlavní příčinou toho, že škola v uplynulých pěti letech
nezpracovala a nepředložila žádný projekt, který by byl financován z prostředků EU. Bylo
možné vybrat i více odpovědí. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 16.
Tabulka č. 16 Hlavní příčiny proč školy nevytvořily žádný projekt

Nedostatečná informovanost
V nabídce nebyl vhodný program, do kterého by se škola
mohla zapojit
Nedostatek pracovníků, kteří by připravili a realizovali
projekt
Časové vytížení pracovníků
Administrativní náročnost při podávání projektu
Obava, že se nezvládne řízení projektu

5

Celke
m
45

V
%
48%

30

10

40

43%

59

11

70

74%

11
49
49

7
16
12

18
65
61

19%
69%
65%

ZŠ

SŠ

40

65 – 74% škol uvedlo jako nejčastější příčiny nedostatek pracovníků, kteří by připravili a
realizovali projekt, administrativní náročnost při podávání projektů a obava z nezvládnutí
řízení projektu. V procentuálním zastoupení není výrazný rozdíl mezi ZŠ a SŠ. Nutno
poznamenat, že se jedná o subjektivní hodnocení ředitelů škol. Přesto se dá říci, že
v mnohém koresponduje s odpověďmi škol ve skupině A na otázku č. 3.4.

5.2.5

Fáze realizace projektů
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Zjišťováním problémů při realizaci projektu a využíváním principů projektového řízení
(PŘ) se zabývala čtvrtá část šetření. Na otázky č. 4.1 a 4.2 odpovídaly pouze školy
ze skupiny A.
V otázce č. 4.1, která se dotazovala na největší potíže při realizaci projektů, mohly školy
vybrat i více odpovědí. Výsledky demonstruje tabulka č. 15.
Tabulka č. 15 Problémy při realizaci projektů

Administrativní náročnost při řízení a
monitorování projektu
Vlastní řízení projektu
Vyúčtování projektu
Celková časová náročnost
Začlenění realizace projektu do chodu školy
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků (z hlediska
projektu)
Dofinancování projektu (části nehrazené z EU)
Jiné

ZŠ

SŠ

Celke
m

V%

9

21

30

91%

7
2
8
9

15
2
20
13

22
4
28
22

67%
12%
85%
67%

9

10

19

58%

3
0

9
0

12
0

36%
0%

Z výsledků je patrné, že největší potíže činí administrativní a celková časová náročnost a to
u většiny škol. To v podstatě kopíruje problémy ve fázi přípravy projektu. Vysoké hodnoty
(prakticky dvě školy ze tří) se objevují i u položek vlastního řízení projektu, začlenění
realizace projektu do chodu školy a nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Možná
překvapivě jsou za menší problém považovány finanční otázky, a to jak vyúčtování či
nutnost dofinancování projektu.
Otázka č. 4.2 zjišťovala, zda školy využívají při realizaci projektu principy projektového
řízení. Z výsledků uvedených v tabulce č.16 je patrné, že téměř tři čtvrtiny ředitelů škol,
které podaly již nějaký projekt neznají princip projektového řízení, důsledné dodržování
principů projektového řízení deklarovala pouze jedna střední škola. Jak se ukázalo
při rozhovorech, jedná se v tomto případě o školu, kde se ředitel zabýval touto
problematikou ve své praxi ještě před příchodem do ředitelské funkce na škole.
Tabulka č. 16 Využívání principů projektového řízení ve školách
Důsledně vždy ano
Volíme podle rozsahu a náročnosti

ZŠ
0
2
44

SŠ
1
6

Celkem V %
1
3%
8
24%

projektu
Dobře neznám principy PŘ

8

16

24

73%

Otázka č. 4.3, která již směřovala na všechny školy, zjišťovala názor na možnost využití
principů projektového řízení v podmínkách škol. Vzhledem k tomu, že 92 % ředitelů
odpovědělo, že jim tyto principy nejsou známy, nemohou být ostatní odpovědi považovány
za statisticky významné. Konkrétní vyčíslení obsahuje tabulka č. 17.
Tabulka č. 17 Názor na možnost využití principů projektového řízení ve školách

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nemohu posoudit, dobře neznám principy
PŘ

5.2.6

1
5
2
0

Celke
m
1
6
3
0

1%
5%
2%
0%

36

117

92%

ZŠ

SŠ

0
1
1
0
81

V%

Postoje

V první otázce páté části šetření (č. 5.1) bylo zjišťováno, jaké hlavní přínosy pro školu
ředitelé vidí v zapojení školy do projektů. Na otázku odpovídali ředitelé všech
dotazovaných škol. Bylo možné vybrat i více než jednu odpověď. V některých případech
se stalo, že kromě odpovědi, že nejsou žádné přínosy, bylo označena ještě další možnost.
V těchto případech byla započítána pouze odpověď „žádný přínos“. Odpovědi jsou
souhrnně uvedeny v tabulce č. 18, která je členěna dle stupňů a skupin škol. Tabulka je
takto členěna proto, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi škol.
U škol ze skupiny A převládá pozitivní postoj k přínosům, ani jedna z nich neuvedla
odpověď „žádné přínosy“. Největší přínos školy vidí ve finanční otázce (90% u ZŠ, 91%
u SŠ), podpoře týmové práce (87% u ZŠ a dokonce 100% u SŠ) a v navázání nových
kontaktů a zkušeností (90% u ZŠ a 87% u SŠ). Dvakrát se objevil ještě přínos, který nebyl
ve výčtu – zvýšení prestiže školy. U škol ze skupiny N dominuje názor, že účast školy
v projektech nemá žádný přínos (u této slupiny se jedná o 65% škol). Názornější zobrazení
rozdílných názorů mezi oběma skupinami škol je uvedeno v grafu č. 8.
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Tabulka č. 18 Hlavní přínosy vyplývající ze zapojení školy do projektové činnosti
ZŠ A
poče
v%
t
Finanční přínos pro
školu
Finanční přínos pro
pracovníky, kteří se
podíleli na projektu
Zvýšení odborné
úrovně pracovníků
školy
Navázání nových
kontaktů a získání
nových zkušeností
Zlepšení vztahů
mezi pracovníky
Podpora týmové
práce
Zlepšení kvality
přípravy žáků
Zlepšení vztahů
mezi žáky školy

ZŠ N
poče
v%
t
26
19
%

SŠ A
poče
v%
t
91
21
%

SŠ N
poče
v%
t
48
10
%

Celkem
poče
v%
t
46
59
%

9

90%

7

70%

10

14
%

15

65
%

11

52
%

43

34
%

8

80%

11

15
%

18

78
%

8

38
%

45

35
%

9

90%

19

26
%

20

87
%

9

43
%

57

45
%

6

60%

10

10

100
%

11

8

80%

8

4

40%

10

Žádné

0

0%
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Jiné

0

0%

0

14
%
15
%
11
%
14
%
67
%
0%
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Otázka č. 5.2 naopak zjišťovala, zda přináší zapojení školy do projektů nějaká negativa.
V tomto případě nebyl dán výčet, ale školy měly heslovitě napsat svoji odpověď. To byl
pravděpodobně také důvod, že na tuto otázku odpovědělo pouze 25 škol (tj. cca 20%)
z celkového počtu 127 odevzdaných dotazníků. V osmi odpovědích se objevilo, že nejsou
zaznamenána žádná negativa. V ostatních se vyskytla nejčastěji tato negativa – organizační
problémy ve škole (11 x), abnormální časové vytížení ředitele či pracovníků zabývajících
se projektem (10 x), negativní dopad v případě, že projekt není přijat (6x) a komplikované
začlenění do účetnictví (3x).

Vzhledem k malému počtu odpovědí nelze dále

vyhodnocovat.
Na otázku č. 5.3 odpovídaly pouze školy ze skupiny A. Školy měly posoudit, zda je dle
jejich názoru úsilí vynaložené s přípravou a realizací projektu(ů) adekvátní výsledkům.
Výsledky shrnuje tabulka č. 19.
Tabulka č. 19 Vztah vynaložené úsilí - výsledky

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

ZŠ

SŠ

3
4
2
1

9
10
4
0

Celke
m
12
14
6
1

V%
36%
42%
19%
3%
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Vyplývá z ní poměrně pozitivní závěr, neboť 78% škol (odpovědi určitě ano, spíše ano) se
v konečném důsledku domnívá, že vynaložené úsilí je adekvátní výsledkům.
Otázka č. 5.4 byla položena pouze školám ze skupiny A, neboť se domníváme, že
hodnocení od škol ze skupiny N by nebylo příliš objektivní. Školy měly posoudit, zda jsou
motivovány zřizovatelem k podávání projektů. Výsledky shrnuje tabulka č. 20.
Tabulka č. 20 Motivace zřizovatelem

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

ZŠ

SŠ

0
3
3
4

2
7
8
6

Celke
m
2
10
11
10

V%
6%
30%
34%
30%

Výsledky jsou poměrně překvapivé, neboť by se dalo očekávat, že zřizovatelé budou
motivovat a podporovat školy, aby získávaly finanční prostředky a zlepšovaly odbornou
úroveň svých pracovníků účastí v projektech. Motivaci ze strany zřizovatele však pociťuje
pouze 36% škol, z toho pouze 6% je o tom přesvědčeno úplně. Rozdíl je patrný také mezi
ZŠ a SŠ, kde u SŠ (tj. zřizovatel většinou kraj) je motivace od zřizovatele vnímána lépe.

5.2.7

Budoucí zapojení

Otázka č. 6.2 zjišťovala u všech škol, zda hodlají v příštím období vytvářet a podávat
projekty, které budou financovány z prostředků EU. Výsledky jsou opět velmi
diferenciované dle stupně školy a dle toho, zda školy již podaly či nepodaly projekt.
Výsledky velmi blízce korespondují s výsledky odpovědí na otázku, která zjišťovala míru
informovanosti škol o možnostech zapojení do projektu (viz část 5.2.3). Dalo by se tedy
říci, že školy nijak výrazně nechtějí měnit své dosavadní postoje ani v budoucnu.
Odpovědi dle stupňů a skupin škol jsou shrnuty v tabulce č. 21.
Z odpovědí vyplývá, že podávat projekty financované z prostředků EU chce v příštím
období necelá polovina z dotazovaných škol, přičemž v drtivé většině případů se jedná
o školy, které již nějaký projekt podaly. Konkrétně projekt určitě ano nebo spíše ano chce

48

podat celkem 42 škol ze 127 dotazovaných, v uplynulých pěti letech podalo projekt 33 škol
(viz 5.2.2). To signalizuje, že není příliš mnoho nových škol, které by se chtěly zapojit
do projektů. Naproti tomu ty školy, které s touto činností již započaly, v ní chtějí
pokračovat.

Tabulka č. 21 Plánované zapojení škol při podávání projektů
Celkové výsledky
Výsledky podle skupin škol
Znění
počet
odpovědi
odpovědi
počet
odchylka
odpovědi odpovědí tj. %
ANO- skupina
tj. % skupina ANO-NE
odpovědí
od celk. %
celkem
NE v %
v %
ZŠ A
4
40%
ZŠ A
80%
47%
ZŠ N
2
3%
Určitě
18
14%
ANO
SŠ A
11
48%
ZŠ N
7%
-26%
SŠ N
1
5%
33%
ZŠ A
4
40%
SŠ A
87%
54%
ZŠ N
3
4%
Spíše
24
19%
ANO
SŠ A
9
39%
SŠ N
43%
10%
SŠ N
8
38%
ZŠ A
1
10%
ZŠ A
20%
-47%
ZŠ N
40
55%
Spíše
52
41%
NE
SŠ A
3
13%
ZŠ N
93%
26%
SŠ N
8
38%
67%
ZŠ A
1
10%
SŠ A
13%
13%
ZŠ N
28
38%
Určitě
33
26%
NE
SŠ A
0
0%
SŠ N
57%
-10%
SŠ N
4
19%
ZŠ A
10
ZŠ N
73
Počet odpovědí celkem
127
SŠ A
23
SŠ N
21
ZŠ A =
ZŠ N =

základní školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
základní školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU
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SŠ A =
SŠ N =

střední školy, které již podaly nějaký projekt financovaný z prostředků EU
střední školy které ještě nepodaly žádný projekt financovaný z prostředků EU

Jakým směrem se při podávání dalších projektů chtějí školy zaměřit zjišťovala otázka
č. 6.2. Odpovídaly pouze 42 školy, které v otázce 6.1 odpověděly určitě ano nebo spíše
ano. Pokud chce škola podávat projekt v rámci více podpor, mohla označit více možností.
Tabulka č. 22 Orientace budoucího zapojení škol při podávání projektů

V rámci Evropských strukturálních fondů
V rámci komunitárních programů (Sokrates,
Leonardo atd.)
Jiné – SROP
Ještě nejsme rozhodnuti pro konkrétní
program

8

Celke
m
9

21%

5

12

17

40%

0

2

2

5%

8

10

18

43%

ZŠ

SŠ

1

V%

Největší část škol (43%) není dosud rozhodnuta pro konkrétní program. V těchto případech
lze pouze spekulovat, zda je to tím, že ještě škola nezačala konkrétně o projektu uvažovat
nebo zda se skutečně rozhoduje mezi různými možnostmi. Je také možné, že školy
vyčkávají s rozhodnutím až do vyhlášení dalších konkrétních výzev. Ze škol, které jsou již
rozhodnuty, je většina (40%) orientována na komunitární programy, pouze 21% škol
potom na strukturální fondy. V tomto případě se jedná především o SŠ. V položce jiné se
ve dvou případech objevil u středních škol SROP. Toto rozložení v podstatě koresponduje
s rozložením již podaných projektů viz 5.2.2. Znamená to, že školy setrvávají u zažitých
programů a nehodlají příliš využívat nových možností daných zejména podporou
ze strukturálních fondů.

5.2.8

Celkové shrnutí výsledků průzkumu

Výsledky průzkumu potvrdily rozdíl v zapojení do čerpání prostředků EU prostřednictvím
grantů mezi ZŠ a SŠ a ukázaly také značné odlišnosti v přístupu u skupin škol označených
pracovně A a N tzn. u škol, které již v minulosti projekty podaly a škol, které ještě žádný
projekt nepodaly.
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Rozdíly mezi ZŠ a SŠ se projevují zejména v samotné účasti škol v projektech, kde
zapojení u SŠ je významně vyšší než u ZŠ. U obou stupňů škol převládá orientace
na komunitární programy, projekty financované ze strukturálních fondů jsou využívány
výjimečně a většinou pouze SŠ. Zatímco u ZŠ se zpracováním projektu zabývá především
ředitel nebo vedení školy, u SŠ se mnohdy jedná o určeného pracovníka, který má tuto
problematiku na starosti nebo o širší tým pracovníků školy. ZŠ poukazují na nedostatek
pracovníků s příslušnými dovednostmi. Zejména pak na ZŠ zcela schází ekonomický a
administrativní personál, který je nutný pro podporu každého projektu, neboť příprava a
realizace projektu přináší i mnoho ekonomických a administrativních činností. V praxi
potom tuto činnost většinou supluje ředitel školy, což pochopitelně vede k jeho
neúměrnému pracovnímu vytížení.
Nejvýznamnější rozdíly mezi skupinami škol A a N se daly vysledovat v posouzení
informovanosti o možnostech zapojení škol do tohoto procesu, kde skupina A převážně
hodnotí množství dostupných informací za postačující, skupina N převážně jako
nedostačující. U aktivního vyhledávání možností zapojení se do projektů je rozdíl mezi
skupinou A a N ještě markantnější. Zatímco u skupiny škol A se zdá být tato činnost
běžnou součástí práce škol, u škol ze skupiny N je cílené sledování možností zapojení
zcela výjimečné.
Další podstatný rozdíl je v názoru na přínos, který vyplývá ze zapojení školy do projektů.
Zde přes 60% škol ze skupiny N nevidí žádný přínos, naproti tomu všechny školy
ze skupiny A považují tuto činnost za rozhodně přínosnou pro školu, žáky i pedagogický
sbor. Největší přínosy jsou přitom spatřovány v podpoře týmové práce a finančním přínosu
pro školu. Možná překvapivě většina škol ze skupiny A považuje úsilí vynaložené
s přípravou a realizací projektu za adekvátní jeho přínosům.
Rozdílné jsou také přístupy k budoucímu zapojení do projektů. V příštím období nelze
pozorovat velký posun v přístupu škol. Projekty chtějí vytvářet pouze ty školy, které to již
činily v minulosti. Zaměřit se přitom chtějí v podstatě stejným směrem jako v minulosti.
Nebyl tedy zaznamenán žádný hmatatelný posun k zapojení nových škol ze skupiny N.
Bez výrazných rozdílů mezi stupni či uvedenými skupinami škol bylo hodnocení
nejvyužívanějšího informačního media. Tím byl vyhodnocen INTERNET. Shoda u obou
stupňů i skupin škol nastala také v pohledu na největší problémy při přípravě a realizaci
projektu. Za nejproblémovější je hodnocena administrativní náročnost při psaní projektu
tzn. jednak dodržení všech předepsaných formálních pravidel a dodržení věcné struktury
projektu tak, aby splňovala podmínky hodnotitelů. S tím také úzce souvisí mnohdy velmi
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složitě napsané příručky a pokyny pro žadatele. Jazyk v nich

používaný je příliš

komplikovaný, odborný a pro laika mnohdy nesrozumitelný. Současně je za problém
označován nedostatek času pracovníků, neboť musí tuto činnost vykonávat navíc ke svým
pracovním povinnostem. To vše jsou možná také příčiny toho, že úspěšnost podaných
projektů je zhruba pouze padesátiprocentní a toho, že se školy zaměřují především
na projekty menšího rozsahu (do 100 tis. euro).
Za velmi problematickou je také považována oblast řízení projektu, přičemž principy
projektového řízení jsou ve školách používány zcela ojediněle. Překvapivě zřizovatel příliš
nemotivuje školy ani ředitele k podávání projektů, trochu lepší situace je u SŠ.
Celkově lze tedy říci, že mezi školami je velký rozdíl v přístupu k zapojení do čerpání
prostředků EU prostřednictvím projektů. Na jedné straně existuje skupina škol (26%),
která si plně uvědomuje výhody, ale i úskalí této činnosti a vytváření a realizace projektů je
pro ně již běžnou součástí chodu a řízení školy. Na straně druhé je skupina škol, která je
prozatím k této činnosti v podstatě apatická.
S ohledem na výsledky průzkumu a zkušenosti vyhlašovatelů je v následujících dvou
částech stručně popsána problematika základních principů při přípravě a podávání
projektů, a to s akcentem na OP RLZ a základní pojmy z rozsáhlé problematiky řízení
projektů.
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6. Základní principy při přípravě a podávání projektů
Cílem této části je poskytnout řídícím pracovníkům škol základní informace potřebné
ve fázi přípravy a podávání projektu. Vzhledem k různým možnostem zapojení se do
čerpání prostředků EU grantovým způsobem nelze v rámci této práce popsat všechny
přístupy. Pokusíme se proto o určité zobecnění platné ve většině případů. Pokud budou
uvedeny konkrétní příklady a postupy, budou vztaženy ke grantovým schématům
vyhlašovaným v rámci OP RLZ, konkrétně k prioritě 3. Tento OP je financován z ESF.

6.1 Zdroje informací
Obecně lze říci, že pokud chce škola získávat finanční prostředky grantovým způsobem,
musí aktivně vyhledávat informace ve všech dostupných informačních zdrojích.
V současné době neexistuje informační zdroj, na kterém by bylo možné nalézt kompletní
přehled všech možností. Jako nejúčinnější medium se jeví INTERNET (viz též výsledky
výzkumu uvedené v 5.2.3). Jeho výhodou je průběžná aktualizace informací a snadný
přístup (platí již pro drtivou většinu škol). Pokud má škola zájem aktivně se zapojit a
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vytvořit projekt, je v prvé řadě třeba pravidelně sledovat webové stránky možných
předkladatelů výzev. U projektů financovaných z ESF se jedná o MŠMT, krajské úřady,
u komunitárních programů především o Národní vzdělávací fond (NVF) a agenturu
Sokrates. Pochopitelně existuje celá řada dalších donátorů, a to i zahraničních. Seznam 309
donátorů s odkazy na jejich www stránky a dalšími kontaktními údaji uvádí např. Pol (5) v tomto seznamu se nejedná pouze o finanční prostředky EU.
V případě operačních programů financovaných z prostředků ESF je třeba vědět, že
na vyhlášení jednotlivých opatření navazují výzvy k předkládání grantových schémat a
národních a systémových projektů. V závislosti na jejich schválení jsou dále vyhlašovány
výzvy na předkládání projektů v rámci grantových schémat. Tyto výzvy jsou zveřejňovány
na webových stránkách vyhlašovatelů a ve sdělovacích prostředcích. V případě OP RLZ
priority 3 jsou vyhlašovateli MŠMT a jednotlivé krajské úřady. Potřebné informace lze
nalézt také na centrální webové stránce ESF v ČR (www.esfcr.cz) a v denním tisku.

6.2 Projekt vers. podávání projektu
Často se používají pojmy projekt (psaní projektu) a podávání projektu (žádost o grant).
Oba termíny jsou dost často zaměňovány a ne zcela jasně definovány. Přitom se jedná
o dvě sice spolu souvisící, ale přesto rozdílné činnosti. Projekt je popis určitého úkolu,
popis cesty k dosažení cíle. Je výstupem plánovacího procesu v organizaci a ve většině
případů výsledkem týmové práce. Podání projektu tj. žádost o grant je potom sepsána na
základě projektu. Je to tedy žádost o podporu určitého projektu.

6.3 Sestavování projektu
Co je to vlastně projekt? Definic projektu je mnoho a většinou si jsou hodně podobné.
V (6) je uveden projekt jako „jedinečná soustava činností směřujících k předem
stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určitý začátek a konec, která vyžaduje
spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá pro vytvoření
cílových výstupů informace, materiál a dovednosti zúčastněných lidí“. V (7) je potom
projekt definován jako „jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených
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činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“. Tyto definice
plně vystihují poslání projektu, ale neříkají nic o tom, jakým způsobem. Pro praxi je
důležité dodržovat určitý postup při sestavování projektu. Pro hladký průběh sestavení
projektu je nutné celý proces dobře zorganizovat a připravit. Předem je vhodné si
odpovědět na několik otázek:
•

proč a pro koho projekt sestavujeme,

•

kdo se může podílet na jeho plánování a napsání,

•

kdo bude v organizaci za projekt zodpovědný,

•

jak bude provedeno technické a organizační zabezpečení.

Je jisté, že každý projekt je svým způsobem specifický a vyžaduje trochu rozdílný přístup.
Základní zásadou, která je nezpochybnitelná pro všechny projekty je však to, že do procesu
přípravy projektu je nutné zapojit tým lidí, který bude za projekt zodpovědný. Týmová
spolupráce při tvorbě ale i realizaci projektu je naprosto nezbytná (lze srovnat s výsledky
průzkumu např. tabulka č. 13, graf č. 8). Pro větší projekty je téměř nutností vlastní účetní
a asistenti. Práce v projektu je pro pracovníky ve školství vždy nadúvazek. Při sestavování
týmu je třeba nezapomenout na externí pracovníky, poradce a zástupce cílové skupiny.
Trochu opatrnosti je třeba při případném zapojení externích pracovníků, kteří jsou zapojeni
v činnosti organizací obdobného typu. V důsledku konkurence pak může dojít k tomu, že
naše „know how“ bude použito jinde. Týmové sestavování projektu v praxi znamená
organizačně zabezpečit setkávání skupiny lidí a zajistit hladký průběh jednání a diskuzí.
Na první pohled zanedbatelné, ale v konečném důsledku důležité je najít vhodný prostor
pro setkávání týmu. Není vhodné aby při náročných jednáních byli účastníci vyrušováni
telefonáty nebo pracovním ruchem v organizaci. Je dobré mít předem určenou osobu, která
bude jednání řídit. Kvalitní facilitátor může ušetřit mnoho času a problémů při setkáních.
V neposlední řadě je třeba na tato setkání připravit vhodné technické prostředky a používat
zapisování na velké papíry, které podporuje „skupinovou paměť“.
Každý projekt má svůj začátek v určitém záměru – vizi jednotlivce. Je však nutné, aby si
smysl a význam celého projektu uvědomili všichni, kdo se budou na projektu podílet. Dále
je důležité, aby činnost vyplývající z projektu byla v souladu s potřebami a přáními cílové
skupiny, které jsou výsledky projektu určeny.
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6.4 Obecná struktura projektu
Obecně každý dobrý projekt musí obsahovat následující informace:
•

cíl,

•

cílovou skupinu,

•

popis projektu (metodu řešení),

•

osoby zúčastněné v projektu,

•

strukturovaný časový harmonogram,

•

rozpočet,

•

metody hodnocení.

Cíl projektu musí být jasně a srozumitelně definovaný. Musí být specifický, měřitelný,
aktivní a ovlivnitelný, reálný a termínovaný (tzv. SMART kriteria cíle projektu). Pokud je
cíl již definován např. v grantovém schématu, musí být z popisu projektu patrné, že bude
naplňovat tento cíl.
Z projektu musí být dále patrné, kdo je cílovou skupinou, tzn. pro koho je projekt
přínosem, ale také proč je pro cílovou skupinu přínosem. Zde je také nutné prokázat, že
výstupy projektu jsou skutečným odrazem potřeb cílové skupiny. Proto je vhodné také
seriózně zmapovat (např. provedením průzkumu) a definovat současný stav cílové skupiny
a současně dokázat, že u cílové skupiny je skutečně taková poptávka. S cílovou skupinou
je dobré mít dostatečné zkušenosti, znát její prostředí a problémy. Cílové skupiny mohou
být jednotlivci či skupiny a lze jim pomáhat přímo či nepřímo.
Z popisu projektu musí být patrná metoda řešení projektu. Zde musí být definovány
jednotlivé konkrétní kroky, činnosti a metody, pomocí kterých bude naplňován cíl
projektu. Musí zde být popsáno konkrétní řešení a to jak kvalitativní tak kvantitativní.
Velké projekty je vhodné rozdělit do jednotlivých dílčích aktivit a je nutno stanovit vazbu
mezi těmito aktivitami. V popisu projektu by měla být i identifikace rizik projektu a návrh
strategie, jak tato rizika eliminovat či omezit a řešení situace, pokud přesto nastanou. Dále
by zde měla být zvážena alternativní řešení jako podpora toho, že předkládaný návrh je
skutečně nejefektivnější.
V projektu je nezbytné přesně určit, jaké jsou role jednotlivých členů řešitelského týmu,
konkrétní pravomoci a zodpovědnosti. Je třeba definovat partnery projektu včetně jejich
role a zodpovědnosti. Zvážit jaké organizace by měly být zapojeny do procesu a nalezení
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vhodných partnerů, je jeden z hlavních předpokladů dobrého projektu. V mnohých
případech, zvláště u rozsáhlých projektů, je třeba zvážit, zda škola je dostatečně silnou
institucí, aby byla sama nositelem projektu nebo zda se raději nezúčastnit projektu jako
partner. Kromě partnerů je třeba myslet i na zainteresované skupiny – instituce, jednotlivce
a skupiny lidí, které se projektu přímo neúčastní, ale přesto je projekt ovlivní.
Strukturovaný časový harmonogram představuje rozvržení jednotlivých aktivit a činností
projektu do časové řady včetně časových souvislostí a vazeb. Dostatečnou pozornost je
třeba věnovat propočtu délky trvání projektu a jednotlivých aktivit. Dobrým pomocníkem
je v tomto směru např. softwarový produkt Microsoft Project (8), který mimo jiné
umožňuje nacházet kritické cesty a sleduje využitelnost jednotlivých zdrojů. Pro velké
projekty je použití tohoto nebo obdobného software prakticky nutností. Kromě plánování a
sledování projektu umožňuje i řízení projektu a komunikaci projektového týmu.
Rozpočet projektu je třeba uvést úplný s uvedením všech nákladů a finančních vstupů.
Při stanovování konkrétních částek se mělo vycházet z cen v místě obvyklých. Z rozpočtu
by mělo být také patrné, že bez finanční podpory by uvedená činnost nemohla být
realizována. Důležité je spolufinancování. Zde je nutno konkrétně uvést kdo poskytne další
finanční vstupy a kdy. Pokud je projekt spolufinancován věcným plněním (např.
poskytnutím učeben, zařízení apod.), musí to být plně doloženo potřebnými dokumenty a
oceněno na základě skutečné tržní ceny. Při stanovení nákladů projektu je třeba počítat
i s náklady na administrativní a účetní stránku projektu. Uvádí se, že tvoří až jednu třetinu
nákladů. Pokud v rámci projektu budou realizována výběrová řízení v souvislosti se
zákonem č. 40/2004 Sb., je nutné počítat i s určitými výdaji na průběh a vyhodnocení
tohoto výběrového řízení.
Každý projekt musí obsahovat systém hodnocení jednotlivých aktivit a celého projektu.
Hodnocení musí být prováděno průběžně, neboť jedině tak pomůže včas odhalit problémy
a umožní přijmout řešení k jejich odstranění. Hodnocení by mělo být prováděno interně
i z vnějšku projektu.

6.5 Projekty podporované z ESF
Pro projekty podávané v rámci podpory z ESF platí všechna obecná pravidla uvedená
v předchozích částech. Navíc je však třeba respektovat určitá specifika, která chceme
zdůraznit v této části.
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6.5.1

Obecné požadavky na projekty

Všechny projekty financované z ESF musí vycházet z definice problému, který se má řešit.
Ten musí být formulován naprosto jasně a musí jít o problém, na jehož řešení je příslušné
opatření operačního programu zaměřeno. Současně jsou jednotlivá opatření dále členěna
na programy popř. podprogramy podpory. Projekt pak musí být přesně v souladu
s vybraným programem podpory grantového schématu a být zaměřen pouze na jeden
z programů podpory. Cíle projektu musí mít vazbu na daný program podpory a musí mít
jasnou vazbu na kvantifikované předem stanovené výstupy a výsledky projektu.
Také jasně definovaná cílová skupina musí být v souladu s jednotlivými programy
podpory. Je nutné definovat role partnerů v projektu. Projekt musí obsahovat analýzu
potřeb cílové skupiny.
Již v průběhu projektu je třeba vypracovávat monitorovací a hodnotící zprávy, které mají
své předepsané náležitosti.
U projektů je důsledně dodržován princip spolufinancování, přičemž 75 % je hrazeno
z prostředků ESF a 25% z prostředků státního rozpočtu. Celé účetnictví každého projektu
je nutné vést odděleně od ostatního účetnictví školy. Také účetnictví se týkají pravidelné
monitorovací zprávy. Veškeré účetní doklady je nutné archivovat po dobu 10-ti let.
Rozpočet musí být členěn v souladu s elektronickým formulářem Benefit (viz dále 6.5.2).
Každý pracovník, jehož mzda je hrazena z projektu, musí měsíčně vykazovat přehledy
práce tzv. timesheety, ve kterých musí být přesně uvedena činnost, kterou pracovník
vykonával. Tato činnost musí být pochopitelně v souladu s aktivitami projektu.
Zvláštní pozornost je třeba u projektů podporovaných z ESF věnovat třem aspektům, které
jsou pro mnohé předkladatele nové, a proto asi také často opomíjené. Jedná se o publicitu
projektů, uznatelnost nákladů a horizontální témata.

6.5.1.1 Publicita projektů
Provádění informačních a propagačních aktivit tzv. publicita projektů je vázáno na finanční
podporu z EU a není běžné v ostatních případech projektů. Proto je možná tato
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problematika podceňována, nicméně je jednou z nejvíce kontrolovaných oblastí. Jako
nástroje publicity se používají:
•

internet – průběžná aktualizace informací o realizovaném projektu, odkazy
na webové stránky s problematikou ESF atd.,

•

tiskové zprávy,

•

tiskové konference při zahájení projektu , v jeho průběhu či při ukončení projektu,

•

články, tematické přílohy v tisku, inzerce v tisku,

•

publikace, školící a informační materiály,

•

letáky, plakáty a jiné propagační materiály.

Ve všech případech musí být účast EU na financování projektu vždy vyjádřena sdělením
(nebo jemu obdobným): „tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR“.
Dále logo ESF v ČR i logo EU musí být umístěno na všech informačních, školících a
propagačních materiálech. Je přesně stanovena závazná podoba loga ESF a EU.
Podrobněji jsou pravidla pro publicitu uvedena v (9).
6.5.1.2 Uznatelné výdaje
Uznatelnost výdajů je jednou ze základních podmínek využití prostředků ESF. Protože
nelze sestavit taxativní výčet (mj. z důvodu, že na každý údaj se musí pohlížet z více
hledisek), je pro předkladatele velmi obtížné stanovit, zda bude výdaj skutečně uznatelný.
V opačném případě hrozí, že nebude moci být proplacen. Při posuzování uznatelnosti
výdaje je potřebné snažit se zodpovědět na otázku, zda má výdaj přímou souvislost
s aktivitami projektu, zda je pro realizaci projektu nezbytný a zda je jeho výše přiměřená a
odpovídá cenám v místě obvyklým a výstupům projektu. Obecná kriteria, která musí
uznatelný výdaj splňovat:
•

výdaj musí být vynaložen v souladu s cílem opatření příp. výzvy,

•

výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli
projektu,

•

výdaj musí vzniknout v době stanovené časovým rámcem pomoci pro uznatelné
výdaje projektu,
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•

výdaj musí vzniknout až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace předkladateli
projektu, tzn. že nelze nárokovat proplacení nákladů vynaložených na přípravu
projektu,

•

výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce finanční
podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelný, kontrolovatelný a doložitelný
originály účetních dokladů,

•

výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložený na aktivity popsané
v žádosti o finanční podporu.

Podrobněji jsou jednotlivé typy uznatelných a neuznatelných výdajů popsány např. v (10).

6.5.1.3 Horizontální priority
Každý předkladatel projektu, který má čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů,
musí zohlednit tyto priority (oblasti) do své projektové žádosti, a to bez ohledu na OP a
na věcné zaměření projektu. Je to proto, že EU se snaží, aby vedle vlastního ekonomického
nebo sociálního profitu projektu, vytvořil každý projekt určitou přidanou hodnotu, která
povede ke zlepšení situace v oblasti horizontálních priorit. Jedná se o tyto oblasti:
•

rovné příležitosti – potírání jakékoliv formy diskriminace, zvláštní důraz je kladen
na rovné příležitosti mužů a žen,

•

životní prostředí,

•

informační společnost – problematika zavádění informačních a komunikačních
technologií,

•

vyvážený rozvoj regionů.

Každá projektová přihláška obsahuje položky, ve kterých musí žadatel vyjádřit, jaký je
vztah projektu k výše uvedeným horizontálním prioritám. Žadatel vybírá ze tří možností:
•

projekt je cíleně zaměřen na danou prioritu,

•

projekt je pozitivní k prioritě,

•

projekt je neutrální k dané prioritě.
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V žádném případě není možné, aby projekt působil na některou z těchto priorit negativně.
Jako konkrétní příklady pozitivního vlivu projektu z hlediska horizontálních priorit lze
uvést např.:
•

školící program pro méně zastoupené pohlaví v daném oboru,

•

vzdělávací kurzy zvyšující informovanost o ochraně životním prostředí,

•

podpora dostupnosti veřejných služeb on-line.

Více lze o horizontálních prioritách nalézt např. na (11).

6.5.2

Způsob podávání projektů v OP RLZ

Pro podávání projektů v rámci OP RLZ platí přesně definovaná pravidla, která musí
žadatel bezpodmínečně dodržet. Žádost musí být předložena v tištěné a elektronické
podobě, a to v obou případech v předepsaném formátu elektronického formuláře
pro předkládání žádostí. Ten je součástí počítačového programu Benefit. Instalační soubor
tohoto programu je součástí Výzvy k předkládání žádostí a lze jej stáhnout také
na internetové adrese www.esfcr.cz. Velmi důležitou skutečností je to, že Benefit je
generován speciálně pro každou výzvu, tzn. nelze použít Benefit např. z minulé výzvy.
Návod na instalaci je přiložen v instalačním balíčku a návod na vyplnění a nápověda
k jednotlivým polím žádosti jsou součástí nainstalovaného programu. Právě s programem
Benefit je v praxi dost problémů, a proto je vhodné nenechat vyplňování elektronického
formuláře na poslední chvíli. Doporučuje se také co nejčastěji rozpracovanou žádost
ukládat, protože mnohdy dochází k přerušení programu. Benefit potom slouží i pro další
komunikaci při vlastní realizaci projektu (žádosti o platby apod.). Podstatné také je, že
pokud kompletně vyplněnou elektronickou žádost žadatel finálně uloží, systém vygeneruje
kontrolní znak, který je součástí uloženého souboru i tištěné žádosti. Po případných dalších
úpravách při odemknutí žádosti se vygeneruje nový kód, a proto je třeba v takovém
případě znovu vytisknout i papírovou podobu žádosti.
Klíčovými záložkami programu Benefit jsou:
•

popis projektu (zdůvodnění a vazby projektu, zaměření, cílové skupiny a činnosti
projektu, partneři, udržitelnost, rizika),
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•

realizace

projektu

(popis

realizace

projektu,

složení

realizačního

týmu,

harmonogram realizace, klíčové aktivity),
•

náklady projektu (náklady na celý projekt včetně nákladů případného partnera,
finanční plán na jednotlivé roky, náklady na aktivity),

•

výsledky a výstupy projektu (kvantifikované indikátory vybrané žadatelem, přidaná
hodnota),

•

publicita (opatření pro zajištění publicity projektu),

•

horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost,
místní iniciativy).

Žádost dále musí obsahovat tyto povinné přílohy:
•

doklad o právní subjektivitě žadatele,

•

prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám,

•

prohlášení každého partnera o partnerství,

•

prohlášení malých a středních podniků o jejich velikosti,

•

přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským
subjektem.

Kromě dokladu o právní subjektivitě jsou všechny součástí Benefitu. Doklady o právní
subjektivitě musí být dodány v originále nebo v úředně ověřené kopii a dalších dvou
kopiích. Ostatní přílohy v originále a dvou kopiích. Jednotlivé povinné přílohy k žádosti
musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu
seřazené. Na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Pokud mají
přílohy více než jeden list, musí být tyto listy pevně spojeny. V některých případech
mohou být vyžádány další přílohy.
Protože údaje obsažené v elektronickém formuláři nedovolují vždy zcela přesně popsat
projekt, je vhodné doplnit projekt ještě dalšími přílohami, neboť to není nijak omezeno.
V nich je dobré popsat detailněji projekt, zejména jakým způsobem budou dosaženy cíle
projektu, jaké budou přínosy projektu a způsob, jímž projekt přispívá k dosažení cílů
programu. Každá z příloh žádosti musí být označena pořadovým číslem podle jejího
označení v seznamu příloh a podepsána. Vícestránková příloha musí být sešita. Seznam
příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh musí být podepsán.
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Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední
i zadní straně). Páska musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem)
žadatele. Také poslední strana a přílohy žádosti musí být podepsány žadatelem nebo jeho
oprávněným zástupcem (v tomto případě musí být přiložená ověřená plná moc udělená
žadatelem tomuto oprávněnému zástupci). Výjimkou je Prohlášení o partnerství, které
bude podepsáno partnerem.
Termín pro předkládání žádostí je vždy uveden v příslušné výzvě. Elektronická i tištěná
forma žádosti (včetně příloh) musí být doručeny v zalepené obálce doporučenou
poštou, expresní zásilkovou službou (messenger) nebo předány osobně na určené
místo.
Obě formy žádosti (listinná i elektronická) musí být opatřeny shodným kódem, který slouží
ke kontrole při otevírání obálek. Elektronickou verzi žádosti v Benefitu si žadatel archivuje
pro případ selhání nosiče dat. Žádost (formulář žádosti včetně příloh) musí být předložena
ve třech výtiscích a jednou v elektronické podobě (CD nebo disketa).
Aby se zabránilo formálním chybám, je dobré před odevzdáním žádosti zkontrolovat zda:
•

jsou vyplněny všechny body elektronického formuláře žádosti v předepsaném
formátu,

•

je elektronická verze vyplněného formuláře uložena na CD nebo disketě,

•

je doklad o právní subjektivitě žadatele originálním výtiskem nebo úředně
ověřenou kopií,

•

jsou všechny přílohy, u kterých je to požadováno, podepsané,

•

je k žádosti přiložen seznam příloh s vyznačeným počtem stran jednotlivých příloh
a jsou přílohy očíslované a 2x zkopírované,

•

je vytištěn vyplněný formulář žádosti a jeho poslední strana podepsaná (tři výtisky,
resp. originál a dvě kopie),

•

má vytištěný formulář na první straně stejné číslo jako je přiřazeno elektronické
verzi formulář,

•

jsou listy vytištěného formuláře (včetně příloh) pevně spojeny,

•

jsou všechny požadované kopie žádosti (v elektronické i tištěné podobě) v zalepené
obálce, na které jsou kromě adresy doručení uvedeny všechny další požadované
údaje,

•

je dostatek času na doručení žádosti doporučenou poštou, expresní zásilkou.
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Podrobnější informace o přípravě žádosti mohou školy nalézt v (12), (13). Pomůcka
pro vyplňování elektronické žádosti Benefit je potom prezentována na (14).

6.5.3

Formální hodnocení

Formální hodnocení je prvním hodnocením, ke kterému je projekt přijat a je prováděno
konečným příjemcem. Probíhá ve všech případech bez ohledu na vyhlašovatele. Právě
formální stránka je u projektů financovaných z ESF sledována a posuzována velmi detailně
a pečlivě. Pokud není vše stoprocentně v pořádku, nemá sebelepší projekt šanci na přijetí.
Zde je možná pouze jediná rada. Je třeba velmi pozorně (raději několikrát) přečíst příslušné
vyhlášení a přesně splnit všechny pokyny v něm uvedené. Lze se tak vyvarovat zbytečné
ztráty času při psaní projektu, který je potom vyřazen pro nějakou formální drobnost.
U všech dotazníků a tabulek je třeba vyplnit všechny údaje. Mnohdy není přesně patrné, co
má konkrétní údaj obsahovat. Je lepší raději se obrátit s dotazem na vyhlašovatele, než
nechat údaj nevyplněný nebo vyplněný jinak než bylo předpokládáno. Také na www
vyhlašovatelů lze nalézt další informace k formální stránce věci. Do formálního hodnocení
spadá i podávání přihlášky na elektronickém formuláři – viz 6.5.2.

6.5.4

Věcná kriteria hodnocení projektu

Pro úspěšnost projektu je velmi užitečné, aby se předkladatel projektu seznámil předem
s kritérii, podle kterých budou hodnotitelé projekt posuzovat. Tato kriteria nebývají
většinou uvedena přímo ve výzvě, ale je nutné je dohledat v dalších informačních zdrojích.
Dle vyhlašovatele se mohou kriteria v detailech nebo v bodovém hodnocení jednotlivých
kriterií měnit, ale základ zůstává shodný.
Jako příklad zde uvedeme hodnotící tabulku, která je uvedena také ve (12). Ta byla brána
jako základ pro hodnocení projektů, které byly podávány na základě výzvy pro předkládání
projektů v rámci grantových schémat pro Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ vyhlašovaných
MŠMT (15).
Tabulka č. 23 Příklad hodnotící tabulky
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Kritérium:
1. zdůvodnění
projektu

Subkritérium:
1.1 zdůvodnění záměru
1.2 vazba na strategické dokumenty
1.3 přínos pro cílovou skupinu
2. cílová skupina
2.1 přiměřenost cílových skupin
2.2 zapojení cílových skupin
3. realizace projektu 3.1 klíčové aktivity a stádia realizace
3.2 monitorování projektu
3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných
projektů
3.4 publicita
3.5 udržitelnost projektu
4. výsledky a výstupy 4.1 výsledky a výstupy
4.2 zajištění výsledků a výstupů
5. horizontální
5.1 rovné příležitosti
témata
5.2 udržitelný rozvoj
5.3 informační společnost
5.4 místní iniciativy
6. specifické
6.1 první specifický požadavek
požadavky
Případně až
6.5 pátý specifický požadavek

Body
12
12
6
10
5
5
3
2
3
3
10
4
4
2
2
2
15

Dalším příkladem je hodnotící tabulka pro grantové schéma v rámci Opatření 3.3 OP RLZ
vyhlašované Pardubickým krajem (16):

Tabulka č. 24 Hodnotící tabulka pro grantová schémata vyhlašovaná Pardubickým krajem
Kriterium

Váha v %

Zdůvodnění projektu

30

Cílová skupina

15

Realizace projektu

16

Výsledky a výstupy

14

Horizontální témata

10

Specifická kriteria

15

Celkem

100

Je třeba mít na paměti, že projekt musí umožnit hodnotiteli nalézt v něm odpověď
na všechny otázky, které musí on zodpovědět ve svém hodnocení. V opačném případě se
stává, že pokud hodnotitel příslušnou odpověď v projektu nenajde, je dané kritérium
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hodnoceno nulou. To je nutné mít při psaní projektu na zřeteli. Předkladatel projektu by
měl proto sám pro sebe zkusit svůj projekt vyhodnotit dle daných kritérií. Tím získá
kontrolu, zda projekt obsahuje vše potřebné pro jeho hodnocení.

6.5.5

Nejčastější nedostatky

Na základě prvních zkušeností z výzev ke grantovým schématům vyhlašovaným v rámci
priority 3 OP RLZ MŠMT a Pardubickým krajem v roce 2005 je možné zobecnit
nejčastější chyby, které se projektech vyskytovaly. Výsledky korespondují i s průzkumem
(viz část 5.2.4), kde jako největší problém byla vyhodnocena administrativní náročnost při
psaní a podávání projektů včetně dodržování formálních záležitostí. Nejčastěji se objevují
tyto formální chyby:
•

žádosti jsou vytištěny ještě před finálním uložením, tím není vygenerován unikátní
kód,

•

žádosti nejsou uloženy ve formátu .xml,

•

žádosti nejsou pevně svázány a přelepeny v levém horním rohu,

•

přelepy nejsou orazítkovány a podepsány na přední i zadní straně žádosti,

•

seznam příloh v elektronické podobě neodpovídá seznamu příloh v papírové
podobě,

•

kopie příloh obsahuje více listů než originály příloh,

•

jsou zaměněny listy a strany,

•

pokud žádost podepisuje osoba pověřená zastupováním statutárního zástupce, není
doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu,

•

přílohy nejsou podepsány, zvláště potom nepovinné přílohy, které předkladatel
předává navíc,

•

notářská osvědčení dokladů o právní subjektivitě jsou starší 3 měsíců,

•

chybí razítko žadatele,

•

nesouhlasí unikátní kód žádosti v elektronické podobě s tištěnou podobou žádosti.

Další skupina problémů se týká především uznatelných výdajů a publicity projektu.
Prokázání uznatelnosti některých položek se může stát značným problémem při samotné
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realizaci projektu. V rozpočtech projektů také není dostatečně pamatováno na nutnost
zajištění odpovídající publicity projektů.
Všechny tyto nedostatky se dají poměrně snadno odstranit a záleží pouze na předkladateli,
jakou pozornost věnuje studiu určených podmínek a kontrole jejich dodržování.
Složitější je potom vlastní řízení projektů. Tam je potřeba, aby řídící pracovníci přijali
určitá organizační opatření a především, aby oni sami byli dostatečně seznámeni s touto
problematikou. Krátký přehled základních principů řízení projektů obsahuje následující
část.

7. Základní principy řízení projektů

V předchozích částech byly popsány základní požadavky kladené na obsahovou stránku
projektu a byl naznačen postup při podávání projektů v rámci OP RLZ. Jak vyplynulo
z průzkumu (viz 5.2.5), dalším slabým místem je oblast řízení projektů. Tato problematika
je pochopitelně velmi rozsáhlá a v této práci jsou uvedeny pouze úvodní informace a
základní pojmy, které by měly sloužit jako prvotní vhled pro pochopení složitosti a
rozsáhlosti této problematiky. Detailní zpracování a popis projektového řízení lze nalézt
např. v (17), (18).

7.1 Terminologie
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První nejasnosti a komplikace nastávají již v samotné terminologii. Přes mnoho odborných
diskusí neexistuje ustálený pojmový aparát, který by umožnil hovořit o záležitostech
z oblasti řízení projektů zcela jednoznačně. Anglický termín „project management“, který
ve světě označuje celou vědní disciplínu, která se zabývá metodami řízení projektů a
záležitostmi bezprostředně souvisejícími,

bývá používán a překládán do češtiny jako

„projektové řízení“ i jako „řízení projektu“. Mezi těmito dvěma pojmy je však určitý
rozdíl. Projektové řízení („management by project“) je pojmem širším a znamená, že
příslušná organizace změnila celý systém řízení tak, že většina její činností má charakter
projektů, které řídí pomocí mechanismů vhodných pro řízení projektu. Jedná se tedy
o určitou filosofii přístupu k řízení změn. Naproti tomu řízení projektu („management
of project“) se zabývá tím, jak plánovat a operativně řídit projekt a je tedy součástí
projektového řízení.

7.2 Projektové řízení ve škole
V souvislosti s výše uvedenou terminologií je pravděpodobné, že zavedení komplexního
systému projektového řízení v celé organizaci je ve školském prostředí (na základních a
středních školách) nereálné. Pokud budeme hovořit o využití metod projektového řízení
pro řízení jednotlivých projektů, zde je situace jiná. Zde je reálné a velice účelné, aby
pro řízení projektu byly v organizaci vytvořeny odpovídající podmínky. Co to konkrétně
znamená? Nejprve musíme vyjít z obecné definice projektu (viz část 6.3). Z ní vyplývá, že
projekty se užívají především k provedení změny, mívají pouze dočasnou organizační
strukturu, která platí pouze po dobu trvání projektu, jsou zde nová rizika spojená
s projektem, vyskytují se nečekané události a předpokládá se týmová práce. Projekt je
struktura dočasná, vytvořená pro unikátní cíl a po jeho dosažení je rozpuštěna.
Pokud budeme hovořit o školství a uvažovat reálnou situaci na ZŠ a SŠ školách, měl by
při rozhodování být brán v úvahu rozsah a velikost realizovaného projektu. Ve většině
případů (viz též výsledky průzkumu - tabulka č. 9 v části 5.2.2) se totiž nejedná o projekty
finančně, časově a personálně příliš náročné. U nich není pravděpodobně nutné postupovat
dle principů projektového řízení. Vzato z druhé strany je však možné, že školy se
nepouštějí do větších projektů právě proto, že mají obavy z řízení projektu, popřípadě
právě proto, že klasickými liniovými metodami řízení by byl projekt nezvládnutelný
a pojem projektového řízení není ve školách příliš znám. Tato tvrzení jsou také podpořena
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výsledky průzkumu. Obavy z nezvládnutí řízení projektu uvedlo 65% ředitelů škol, které
zatím nepodaly žádný projekt. Pouze 3 % ředitelů zná pojem projektového řízení.
V zásadě lze tedy říci, že pro využití projektového řízení při řízení projektů na školách
platí stejná pravidla, jako v kterékoliv jiné organizaci. Tedy mělo by k němu být
přistoupeno tehdy, jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost přesáhnou
určitou míru. V tom případě je třeba použít i adekvátní metodu řízení.
Při zavádění principů projektového řízení při řízení projektů je třeba překonat stereotypy a
zažité zvyklosti, což právě ve školství bývá zásadní problém.

Základní principy

a podmínky zavedení projektového řízení:
•

musí být vytvořena odpovídající organizační struktura, která je dosti odlišná
od zažitých liniových organizačních struktur,

•

musí fungovat týmová spolupráce,

•

je vyžadována vyšší kvalifikace řídících pracovníků,

•

je provedena formalizace při zpracování údajů,

•

existuje podpora ze strany informačních technologií,

•

je definován jasný motivační systém,

•

pracovníci mají dostatečné komunikační a sociální dovednosti při řízení týmů,

•

je požadován systémový přístup – věci jsou uvažovány ve vzájemných
souvislostech,

•

prostředky (čas, pracovníci, finance) jsou omezené.

7.3 Fáze a oblasti řízení projektu
Jednou ze základních podmínek úspěšnosti projektu je jeho efektivní řízení ve všech fázích
a oblastech projektu. Podstatné je použít adekvátní nástroje a mít potřebné manažerské
dovednosti.
Z pohledu řízení se projekt člení do několika fází – příprava, plánování, provádění,
sledování a kontrola a ukončení. Jednotlivé fáze řízení projektů jsou ukončeny dodáním
významných výstupů pro řízení projektu. Na jejich základě se rozhoduje o zahájení
následující fáze projektu. Grafické znázornění jednotlivých fází projektu je uvedeno
na obrázku č. 3.
Obrázek č. 3 Fáze projektu z pohledu jeho řízení
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Příprava

Plánování

Provádění

Ukončení

Sledování a
kontrola

V každé fázi se potom řízení projektu orientuje na tři základní faktory – výstupy
(specifikace, kvalita), náklady a termíny, které musí být efektivně kombinovány, aby bylo
dosaženo očekávaných výsledků. Je-li jeden z těchto faktorů mimo udržitelnost projektu,
musí být zbylé dva upraveny. Tato závislost je často nazývána „trojimperativem“.
Jednotlivé oblasti řízení projektu:
•

zahájení projektu – musí být termínované, personálně a odborně dobře připravené,

•

řízení lidských zdrojů – rozhodující roli hraje týmová spolupráce a motivace týmu,
řízení projektu v této oblasti vyžaduje zásadní změnu organizační struktury,
kompetencí a pravomocí (začlenění do hierarchické struktury, maticová organizace,
projektová kancelář - to bývá právě v prostředí škol velkým problémem),

•

řízení jakosti projektu – zahrnuje plánování jakosti, kontrolu kvality a zajištění
kvality,

•

controlling projektu – má za úkol poskytovat informace o stavu projektu,
porovnávat se stavem v plánu projektu, zjistit aktuální nebo potenciální odchylky a
eliminovat nežádoucí a nepředvídatelné události,

•

řízení rizik projektu – hlavní úlohou je snaha zajistit co nejkompletnější informace
a minimalizovat nejistoty, prostředkem je vytvoření mapy rizik v plánovací fázi
a v průběhu projektu je třeba ji aktualizovat,

•

řešení problémů – mezi základní přístupy k řešení problémů patří systematický
postup a brainstorming, výstupem v oblasti řešení problémů může být požadavek
na změnu projektu,

•

řízení změn – je integrální součástí řízení projektu, jedná se o reakci
na nepředvídatelné a vynucené změny, které se mohou vyskytnout, každá změna
některého z parametrů celého procesu vyvolá nutnost změn v parametru jiném,
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•

reporting – je prováděn zpravidla měsíčně a obsahuje zprávu o postupu prací (cíle
projektu, finance, milníky apod.), u projektů financovaných z prostředků EU jsou
vyžadovány čtvrtletně monitorovací zprávy,

•

komunikace v projektu – jedná se zejména o výměnu a předávání informací, které
jsou jednoznačné a kompletní,

•

řízení informací – zahrnuje definování příjemců informací, termíny předání
informací, formu a nutnost zahrnutí do projektové dokumentace,

•

dokumentace projektu – je třeba zavést jednotný systém evidence dokumentů
s přesným stanovením formy, názvů, zařazením a pravidly archivace, součástí je
také zajištění publicity projektu,

•

ukončení projektu – jedná se především o vytvoření závěrečné zprávy a archivace
všech dokumentů a účetních záznamů týkajících se projektu,

•

vyhodnocení projektu

- základním východiskem pro vyhodnocení je plnění

„trojimperativu“ tj. splnění definovaných cílů ve stanoveném čase za optimálního
využití finančních zdrojů, součástí je také audit projektu.

7.4 Metody řízení – metoda logického rámce
Pro efektivní řízení projektů je třeba také zvolit adekvátní nástroje. Jednou z možných
metodik, kterou lze použít pro řízení projektového cyklu je metodika logického rámce.
Jde o účinný plánovací a pracovní nástroj vhodný pro identifikaci a analýzu problémů a
současně i pro definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů.
Metodika logického rámce umožňuje testovat projekt jak z hlediska vhodnosti a
přiměřenosti řešeného problému, tak také je účinným nástrojem pro zkoumání
proveditelnosti projektu a jeho trvalé udržitelnosti. Jedná se o oficiální nástroj pro řízení
projektů administrovaných EU, a proto je použití této metody v některých případech přímo
vyžadováno. Je proto dobré si tuto metodu osvojit, protože může být klíčem k úspěšnosti
projektu. Metoda logického rámce logicky provazuje cíl, účel, výstupy a činnosti projektu
se způsobem kontroly jejich dosažení a s předpoklady a riziky projektu. Uplatňuje se
při přípravě, realizaci, monitorování i hodnocení projektů. Je nad rámec této práce
popisovat detailně tuto metodiku. Smyslem je proto pouze představení elementárních
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pojmů a podání informace o existenci a vhodnosti použití této metody. Podrobné
zpracování lze pak nalézt poměrně hojně v různých publikacích a příručkách (17), (18).
Logický rámec je matice logických vazeb sestávající ze 16 částí ve dvou liniích. Vertikální
linie zobrazuje vztahy mezi:
•

celkovými, obecnými cíli projektu,

•

účelem projektu (klíčový problém, který projekt řeší),

•

výstupy projektu,

•

aktivitami, které se v projektu uskutečňují.

V horizontální linii jsou k jednotlivým úrovním přiřazeny:
•

popis projektu,

•

tzv. objektivně ověřitelné ukazatele,

•

zdroje (způsoby) ověření,

•

externí předpoklady a rizika.

Schematicky je logický rámec znázorněn v tabulce č. 25. Nutné je také zvážit předběžné
podmínky a to jak vnitřní tak vnější, to znamená například možnosti školy, vyhlášení
grantového programu apod.
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Tabulka č. 25 Matice logického rámce

Hlavní
(obecný) cíl

Popis projektu
- důvod realizace
- hlavní cíl daného opatření

Objektivně ověřitelné cíle
- měřitelné indikátory na úrovni
cílů (počet, délka, obsah)
- metody, kterými lze měřit splnění
cíle

Zdroje informací k ověření
- kde se dají získat informace o
objektivně ověřitelných
ukazatelích (MŠMT, kraje,
statistiky..)

Vnější předpoklady/rizika

- změna, kterou chceme projektem

- měřitelné indikátory na úrovni

dosáhnout
- jaké jsou specifické cíle, kterých chce
projekt dosáhnout

dopadů a výsledků (konkrétní
hodnoty jednotlivých cílů
projektu)
- způsoby, kterými lze měřit
splnění účelu
- měřitelné indikátory na úrovni
výstupů nezbytné pro
zabezpečení účelu
- způsoby, kterými lze měřit
dosažení výstupů

- kde se dají získat informace o
objektivně ověřitelných
ukazatelích (monitorovací zprávy,
vlastní projekty..)

- nezbytné vnější podmínky
pro dosažení hlavního cíle
mimo naši zodpovědnost
(zájem o danou aktivitu,
pracovní síly)

- kde se dají získat informace o
objektivně ověřitelných
ukazatelích (monitorovací zprávy,
vlastní projekty..)

- předpoklady a rizika na

- časový rámec aktivit (ke každé

- předpoklady a rizika na
úrovni vstupů (zajištění
finančních zdrojů, vybrání
partnera)

PROČ
Účel
projektu
PROČ
Výstupy
projektu

- nezbytné k naplnění účelu projektu
- co bude konkrétním výstupem projektu
- čeho bude dosaženo

CO

Aktivity
projektu
JAK

- ke každému výstupu
- jednotlivé činnosti, které jsou
předmětem předkládaného projektu
- jak bude projekt realizován

- výčet měřitelných vstupů
nezbytných pro zabezpečení
aktivit projektu (finanční zdroje,
dokumentace, materiál ..)
- jaký typ zdrojů projekt vyžaduje
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aktivitě se uvede časový údaj,
kdy bude daná aktivita
zrealizována)

úrovni výstupů podmiňující
dosažení účelu (průběh
realizace, finanční zdroje)

Při přípravě projektů je nutné prokázat soulad s cíli programu, ze kterého se má dotace
získat a současně prokázat provázanost deklarovaného účelu projektu s jeho jednotlivými
aktivitami. Při vytváření logického rámce používáme řadu analýz (SWOT, analýza rizik
apod.), které se při plánování projektu a zhodnocení jeho dopadu použijí. Logický rámec
slouží pro komunikování projektu uvnitř týmu, organizace, s partnery, veřejností, atd.
Logický rámec je především "živý" dokument, který se vyvíjí při implementaci projektu a
umožňuje flexibilní reakce na příchozí podněty. Logický rámec by měl být používán
následujícím způsobem (vzestupně po směru šipek):
Popis
projektu
Hlavní
(obecný) cíl

Objektivně
ověřitelné cíle

Zdroje
informací
k ověření

Vnější
předpoklady/rizika

měřený čím
vedou ke splnění

Účel projektu
měřený čím
Výstupy
projektu
Aktivity
projektu

a předpokládající co

vedou ke splnění
měřené čím

a předpokládající co

vedou ke splnění
za předpokladu, že

vstupy
vedou ke splnění

Předběžné podmínky

Logický rámec je především komunikační nástroj a představuje určitou „kulturu“ řízení.
Slouží také jako podklad ke sledování a závěrečnému vyhodnocení úspěšnosti projektu.
V řadě firem je již běžně používán a pokud chceme školy přiblížit k reálným činnostem,
bylo by vhodné, aby se řídící pracovníci s touto metodou seznámili a používali ji v prvé
řadě pro řízení projektů.
Pro profesionální řízení projektů je zpracována řada dalších rozsáhlých metodik např.
PRINCE 2 apod. Existují také softwarové podpory pro řízení projektů, mezi nejjednodušší
a nejznámější patří již zmiňovaný Microsoft Project.
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8. Závěr
Výsledky průzkumu (nutno připomenout, že průzkum probíhal na základních školách
s plně organizovanou výukou a středních školách v Pardubickém kraji) ale i zkušenosti
z praxe ukazují, že přístup a postoje škol k možnosti čerpání finančních prostředků
poskytovaných EU jsou značně rozdílné. Zatímco u SŠ je možné hovořit zhruba o polovině
škol, které se nějakým způsobem pokusily získat tyto prostředky, u ZŠ se jedná spíše
o výjimky. V mnoha dalších aspektech však není rozhodující stupeň školy, ale celkový
přístup managementu školy k dané problematice. V účasti v jednotlivých programech
podpory jasně dominuje zapojení v rámci předvstupní pomoci a komunitárních programů,
zatímco využití programů, které využívají prostředky ze strukturálních fondů je minimální.
Na základě výsledků průzkumu se však bohužel ani v budoucnu nedají očekávat výrazné
změny. Získávat prostředky pomocí projektů v programech financovaných EU chtějí
většinou opět jenom školy, které již mají s touto činností zkušenosti. Také zaměření
na jednotlivé programy podpory zůstává stejné, tzn. je směrováno především
ke komunitárním programům. Vzhledem k nepoměrně vyšším finančním prostředkům,
které je možné čerpat ze strukturálních fondů, je to však určitě škoda.
Rozhodující je v tomto směru úloha ředitele školy. V mnohých případech však ředitelé
škol zaujímají pasivní postoj a nevidí nebo nechtějí vidět možné přínosy pro školu i pro
zaměstnance školy. Mnohdy se odvolávají na nedostatečnou informovanost, což ovšem
průzkum plně neprokázal, neboť je spíše pravdou, že pokud je snaha najít čas a seznámit se
s touto problematikou, informačních zdrojů je dostatek. Objektivní překážkou se proto zdá
být

spíše velká časová a administrativní náročností celého procesu a nedostatek

kvalifikovaných pracovníků ve školách, kteří by byli schopni nebo ochotni věnovat se
přípravě a řízení projektů. Zejména pak na ZŠ objektivně zcela schází ekonomický a
administrativní personál, který je nutný pro přípravu každého projektu.
Existuje však také množství kvalitních projektů, které nejsou přijaty pouze proto, že se
v nich objevují formální chyby. To je záležitost, ke které není třeba studovat množství
materiálů a příruček, stačí pouze striktně dodržet dané pokyny resp. přijmout tuto filosofii.
Na druhé straně je nutno vzít v úvahu, že průzkum probíhal na konci roku 2005, tedy
zhruba rok po vstupu ČR do EU a školy možná ještě nebyly dostatečně v dané
problematice zorientované. Zejména využití finančních prostředků ze strukturálních fondů
bylo pro subjekty v ČR zcela nové a ani legislativa ČR nebyla v tomto období na tyto
možnosti ještě dostatečně připravena. Je jisté, že pro celý proces je nutná změna zažitých
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postojů ve školách, což může být také výrazně podpořeno dobrými a úspěšnými příklady
z ostatních škol, kterým se podařilo finanční prostředky touto cestou získat. Jako vhodné se
jeví například pořádání seminářů a konferencí, kde by bylo možné prezentovat úspěšné
příklady a předávat praktické poznatky a zkušenosti.
Svoji roli by měli také jednoznačně sehrát zřizovatelé, a to určitým zvýhodněním,
podporou a motivací zejména finančního a materiálního charakteru pro ředitele a školy,
které se snaží získávat další finanční prostředky nesnadnou cestou prostřednictvím
projektů.
Je tedy možné doufat, že nové programové období 2007 – 2013 již přinese větší aktivitu
škol, než se objevilo v průzkumu. To by mohlo být podpořeno také tím, že v rámci čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je připravován samostatný Operační
program Vzdělávání (zatím pracovní název), jehož řídícím orgánem bude přímo MŠMT,
a který by mohl být pro školy více přístupný než současný OP RLZ.
Celému procesu by se také měla věnovat náležitá pozornost na všech úrovních
vzdělávacího systému, kde by měl být zdůrazňován a podporován grantový proces jako
významná součást vícezdrojového financování školských institucí. Řídící pracovníci
na všech úrovních by měli vytvářet takové podmínky, aby projektové aktivity byly
organicky včleňovány do běžného chodu škol, aby se nejednalo pouze o nahodilé a
nekoordinované snahy. Významnou roli může sehrávat vytváření reálných příležitostí pro
dialog mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty. Tento dialog by měl jasně ukázat, co
přináší zapojování škol do projektů pozitivního, ovšem i jaké nároky je třeba splňovat.
V celém systému také chybí pravidelné hodnocení tohoto procesu. Zřizovatelé a kontrolní
orgány (např. ČŠI) by měli zahrnovat aspekt práce s projekty mezi podstatné součásti
hodnocení řízení školy.
Ředitelé škol by pak měli chápat zapojení do projektové činnosti jako přirozenou součást
řízení školy. Měli by se snažit zapojit do práce s projekty i řadové učitele a vytvářet týmy,
které se budou toto problematikou systematicky zabývat. Co mohou ředitelé udělat hned, je
zajistit odbornou připravenost všech zaměstnanců školy na tento proces, a to včetně sebe
samých. Například při většině rozsáhlých projektů jsou využívány principy projektového
řízení, které v konečném důsledku usnadní a zpřehlední přípravu a realizaci projektů. Mezi
řediteli škol jsou však tyto principy prakticky neznámé.
To vše současně zapadá do kontextu nutnosti celoživotního učení, neboť současný vývoj
přináší neustále nové možnosti a současně nové požadavky na pracovníky škol.
Připravenost a schopnost využívat finanční prostředky poskytované EU je tak jednou
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ze součástí celoživotního učení. Je součástí, která může v konečném důsledku významně
ovlivnit to, jakou výši finančních prostředků české školství z EU získá a především jak
účelně se podaří tyto finanční prostředky využít ve prospěch rozvoje českého školství.
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Seznam použitých zkratek
APZ
ČR
ČŠI
DVPP
EAGGF

aktivní politika zaměstnanosti
Česká republika
Česká školní inspekce
další vzdělávání pedagogických pracovníků
European Agricultural Guaidance and Guarantee Fund (Evropský zemědělský

ERDF
ESF
EU
FIFG

orientační a záruční fond)
European Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvoje)
Europien social fund (Evropský sociální fond)
Evropská unie
Financial Instrument for Fisheries Guidance (Finanční nástroj pro

HDP
IPPP
ISPA

usměrňování rybolovu)
hrubý domácí produkt
Institut pedagogicko psychologického poradenství
Instrument for Structural policie for Pre-Accession (Nástroj předstupních

JPD
MPO
MPSV
MŠMT
MŽP
NIDV
NRP
NSK
NÚOV
NVF
OP
OP RLZ
PŘ
RPS

strukturálních politik)
Jednotný programový dokument
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Národní institut pro další vzdělávání
Národní rozvojový plán
Národní soustava kvalifikací
Národní ústav odborného vzdělávání
Národní vzdělávací fond.
Operační program
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
projektové řízení
Rámec podpory společenství

SAPARD Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural
Development (Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti
SROP
SŠ
ŠVP
VÚP
ZŠ

zemědělství a rozvoje venkov)
Společný regionální operační program
střední škola
školní vzdělávací program
Výzkumný ústav pedagogický
základní škola s plně organizovanou výukou
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