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1. Úvod
Cílem analýzy bylo provést zhodnocení a porovnání prvních globálních grantů v prioritní
ose 1 Počáteční vzdělávání ve formě Závěrečné evaluační zprávy, kterou MŠMT poptává jako
Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Závěrečná
zpráva umožní zhodnotit účinnost a efektivnost aktivit a výstupů v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osy 1: Počáteční vzdělávání.
Zpracovaná analýza se týká předložených, schválených a realizovaných grantových projektů
v rámci všech globálních grantů v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání v rámci prvních a druhých
výzev realizovaných jednotlivými kraji v rámci ČR. Jedná se o analýzu dat vypovídajících
o stávajícím stavu prioritní osy 1 globálních grantů k 31. 12. 2009.
Závěrečná zpráva je zpracována dle struktury požadované zadavatelem (MŠMT) a v součinnosti
s jeho požadavky. Předložený dokument respektuje znění zadání poptávkového řízení.
Závěrečná zpráva obsahuje informace o:
•

Podporovaných aktivitách (definovaných v prováděcím dokumentu OP VK)
předložených, schválených a realizovaných projektech, které byly strukturovány
do tabulek dle jednotlivých oblastí podpory v rámci jednotlivých realizovaných výzev
a dle četnosti výskytu jednotlivých aktivit v rámci daných výzev v jednotlivých krajích
a celkově za globální grant spolu s uvedením počtu projektů u každé aktivity a struktury
příjemců.

•

Srovnání aktuálních výstupů globálních grantů vůči strategickým záměrům MŠMT
a porovnání aktuálních výstupů globálních grantů se strategickými záměry kraje.

•

Porovnání naplnění cílů/záměrů předložených globálních grantů vůči realizovaným
projektům v rámci globálního grantu.
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2. Metodologie
Cílem bylo získat informace a statistické údaje o podporovaných aktivitách, předložených
a realizovaných projektech a struktuře konečných příjemců dle jednotlivých oblastí podpory
v rámci prvních a druhých krajských výzev prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání OPVK.
Dále bylo cílem získat data potřebná pro srovnání aktuálních výstupů globálních grantů vůči
strategickým záměrům MŠMT a krajů a také pro porovnání naplnění cílů/záměrů globálních
grantů vůči realizovaným projektům v rámci jednotlivých globálních grantů.

2.1 Základní nástroje – sběr dat:
Desk research (výzkum od stolu)
Jedná se o základní evaluační metodu. Základem této metody je analýza všech dostupných
materiálů a statistických informací vztahujících se k prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a k souvisejícím oblastem (texty
výzev, texty globálních grantů, analýzy výzev, výroční zprávy za rok 2009, strategické
dokumenty a dlouhodobé záměry krajů).
Základní zdroje pro desk research (dokumenty veřejně dostupné nebo poskytnuté zadavatelem
zpracovateli pro potřeby evaluace):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategické dokumenty jednotlivých krajů;
Strategické dokumenty, studie, atd. MŠMT;
Programový dokument OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
Prováděcí dokument OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
Přehled projektů podpořených z ESF v rámci osy 1 OPVK;
Výroční zprávy OPVK zpracované všemi kraji;
Analýzy výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
uskutečněných v roce 2008;
Programové dokumentace a výzvy k OPVK v rámci jednotlivých krajů a MŠMT;
Texty globálních grantů;
Webové portály zadavatele a jednotlivých krajů.

2.2 Základní nástroje – analýza a syntéza:
Analýza dat
Hlavním zdrojem informací a dat byla především dokumentace poskytnutá zadavatelem
ve formě textů 1. a 2. výzvy pro předkládání grantových projektů do prioritní osy 1 v rámci
jednotlivých krajů, dále se jednalo o texty výročních zpráv (včetně příloh) o stavu globálních
grantů v rámci prioritní osy 1 k 31. 12. 2009 a analýzy tří výzev vyhlášených jednotlivými kraji
(pro tuto zprávu byla vyhodnocována data z 1. - 2. výzvy a z 3. Výzvy Ústeckého kraje).
Pro hodnocení a srovnání získaných dat byla použita aplikace Microsoft Office Excel 2007. Byly
vytvořeny tabulky, které sloužily k ukládání a shrnutí potřebných dat a údajů týkajících
se zkoumané oblasti, byly strukturovány a formátovány tak, aby vyhovovaly dalším rozborům
a také grafickým zobrazením.
Celkem byla zaznamenána data ze 13 krajů týkající se cca 1055 schválených projektů.
Při průběžném sledování analyzovaných dat se ukázalo, že zaměření schválených projektů
na jednotlivé podporované aktivity v rámci osy 1 OPVK resp. oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3
se opakuje, a že lze vysledovat určité vývojové trendy vzdělávacích potřeb/zaměření projektů
na jednotlivé aktivity. Je třeba konstatovat, že tyto vývojové trendy byly zachovány
i u projektů předložených, avšak neschválených k realizaci.
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3. Analýza oblasti podpory 1.1 – 1. a 2. výzva
Následující texty přináší souhrnný přehled o četnosti výskytu jednotlivých dílčích aktivit v rámci
předložených a realizovaných projektů, dále je poskytnut přehled dle alokovaných finančních
prostředků na jednotlivé aktivity v jednotlivých krajích a celkově za Globální grant. V neposlední
řadě je do tohoto přehledu zahrnuta i analýza struktury příjemců jednotlivých dílčích aktivit
v rámci krajů a celkově za Globální grant 1.1.
Byla analyzována data, která byla zveřejněna/uvedena jednotlivými kraji ve výročních zprávách
shrnujících stav Globálních grantů 1. 1. k 31. 12. 2009.
Podporované aktivity oblasti podpory 1.1
1.1.1 - Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a
školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských
zařízení zapojených do inovace ŠVP
1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová
a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou
veřejnost na regionální úrovni
1.1.3 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby
modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k
rozvoji klíčových kompetencí
1.1.4 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují
kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)
1.1.5 - Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách
1.1.6 - Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků
ke vzdělávání se v těchto oborech
1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích
jazyků
1.1.8 - Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování
1.1.9 - Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
1. 1. 10 - Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi
školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání
1. 1. 11 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu
práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže
studentů/učitelů u zaměstnavatelů)
1. 1. 12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a
samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje)
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1. 1. 13 - Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených
nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a
informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další
vzdělávací cesty
1. 1. 14 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání
1. 1. 15 - Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory
1. 1. 16 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním
vzdělávání (ZŠ, SŠ)
1. 1. 17 - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s
důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních)
programů

Středočeský kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.1, ale v rámci
některých z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný projekt (viz graf č. 2).
Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Středočeského kraje je aktivita 1.1.31. Tato aktivita se
vyskytuje v 18 dosud realizovaných projektech ze 143 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Dále nejvíce zastoupenými aktivitami jsou: 1.1.42 s 10 realizovanými projekty a 1.1.83 s 8
realizovanými projekty.
Další v pořadí dle četnosti výskytu jsou následující podporované aktivity:
- 1.1.6 (7 realizovaných projektů);
- 1.1.17 (7 realizovaných projektů);
- dále viz graf č. 2.
V rámci 4 aktivit neproběhla realizace ani jednoho projektu. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou:
- 1.1.11 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce
(včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže
studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
- 1.1.12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje).
- 1.1.13 - Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených
nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační
činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty
- 1.1.15 Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
Následující grafy přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 1)a kolik
z nich je realizováno (graf č. 2) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
1
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
2
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)
3
Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
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Graf 1: Počet předložených projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 2: Počet realizovaných projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše4 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se ve Středočeském kraji váže celkem
279 040 084,- Kč (66,8% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků - 70,2 mil. Kč (25% z dosud schválených finančních
prostředků).

4

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 3: Objem finančních prostředků ve Středočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
Vyjádření vazby schválených
finančních prostředků na
jednotlivé podporované
aktivity (%)
1.1.1
3%
1.1.2
5%
1.1.3
25%
1.1.4
8%
1.1.5
3%
1.1.6
13%
1.1.7
2%
1.1.8
14%
1.1.9
5%
1.1.10
2%
1.1.11
0%
1.1.12
0%
1.1.13
0%
1.1.14
7%
1.1.15
0%
1.1.16
4%
1.1.17
10%

Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (85%). Další významnou skupinu příjemců tvoří Právnické osoby působící
ve vzdělávání a kariérovém poradenství (8%). Skupiny příjemců z řad Nestátních
neziskových organizací a Měst, obcí a svazků obcí pak doplňují výše uvedené skupiny příjemců
dohromady 7%.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 4: Struktura příjemců ve Středočeském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva
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Jihočeský kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.1, ale v rámci
některých z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný projekt (viz graf č. 6).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.95. Tato aktivita se vyskytuje v 13 dosud
realizovaných projektech z 23 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Dále nejvíce zastoupenými aktivitami jsou: 1.1.86 s 9 realizovanými projekty a 1.1.17, 1.1.38 a
1.1.179 každá s 8 realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 6
V rámci 3 aktivit dosud neproběhla realizace ani jednoho projektu. Těmito nejméně
zastoupenými aktivitami jsou:
- 1.1.5 - Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
- 1.1.12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a
samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje).
- 1.1.14 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
Následující grafy přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 5)a kolik
z nich je realizováno (graf č. 6) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 5: Počet předložených projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

5

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
7
Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů,
podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
8
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
9
Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace
praktických (environmentálních) programů
6
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Graf 6: Počet realizovaných projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. Výzva)

Konkrétní výše10 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Jihočeském kraji váže celkem
195 931 036,- Kč (76% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.9, na níž je také alokován největší objem finančních
prostředků - 35,5 mil. Kč (18% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 7: Objem finančních prostředků v Jihočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
Vyjádření vazby
schválených finančních
prostředků na jednotlivé
podporované aktivity (%)
1.1.1
12%
1.1.2
6%
1.1.3
14%
1.1.4
3%
1.1.5
0%
1.1.6
3%
1.1.7
1%
1.1.8
10%
1.1.9
18%
1.1.10
3%
1.1.11
4%
1.1.12
0%
1.1.13
2%
1.1.14
0%
1.1.15
7%
1.1.16
2%
1.1.17
13%

Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (82%). Další významnou skupinu příjemců tvoří NNO (10%). Skupiny
příjemců z řad Vysokých škol, Měst, obcí a svazků obcí a Právnických osob působících ve
vzdělávání a kariérovém poradenství pak doplňují výše uvedené skupiny příjemců dohromady
8%.
10

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 8: Struktura příjemců v Jihočeském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

Plzeňský kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.1, ale v rámci
některých z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný projekt (viz graf č. 10).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.911. Tato aktivita spadá pod 17 dosud
realizovaných projektů z 39 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Další nejvíce zastoupenou aktivitou je: 1.1.612 s 4 realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 10
V rámci 6 aktivit dosud neproběhla realizace ani jednoho projektu. Těmito nejméně
zastoupenými aktivitami jsou:
- 1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni
- 1.1.5 - Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.10 - Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami
a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
- 1.1.14 - Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
- 1.1.15 - Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
Následující grafy přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 9)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 10) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
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Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
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Graf 9: Počet předložených projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 10: Počet realizovaných projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše13 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby na
jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Plzeňském kraji váže celkem
153 006 367,- Kč (73% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.9, na níž je také alokován největší objem finančních
prostředků – 51 mil. Kč (33% z dosud schválených finančních prostředků).

13

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 11: Objem finančních prostředků v Plzeňském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (82%). Další významnou skupinu příjemců tvoří NNO (13%). Poslední
aktivní skupinou příjemců je Hospodářská komora s 5% zastoupením.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 12: Struktura příjemců v Plzeňském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva
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Karlovarský kraj
V 1. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v druhé výzvě nebyla vyhlášené aktivity
1.1.7 a 1.1.12. V rámci 8 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 14).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.314. Tato aktivita se odráží v 7 dosud
realizovaných projektech z 20 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Dalšími nejvíce zastoupenými aktivitami jsou: 1.1.415 a 1.1.916 s dohromady 6 realizovanými
projekty.
- dále viz graf č. 14
V rámci 8 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou:
- 1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
- 1.1.8 - Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
- a dále 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.15 .
Následující grafy přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 13)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 14) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 13: Počet předložených projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 14: Počet realizovaných projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
15
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
16
Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
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V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše17 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Karlovarském kraji váže celkem
83 759 927,- Kč (68,5% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3, na níž je také alokován největší objem finančních
prostředků – 21,1 mil. Kč (25% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 15: Objem finančních prostředků v Karlovarském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (83%). Skupina příjemců z řad Měst, obcí a svazků obcí a Sdružení
a asociace škol se v rámci této oblasti podpory neangažují. Zastoupení ostatních skupin příjemců
je pak uvedeno v následujícím grafu.
Graf 16: Struktura příjemců v Karlovarském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

17

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Ústecký kraj
V 1. výzvě bylo vyhlášeno 7 podporovaných aktivit, následně v 2. a 3. výzvě byly vyhlášeny
všechny podporované aktivity. V rámci 8 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden
projekt (viz graf č. 18).
Nejvíce zastoupenými aktivitami jsou aktivita 1.1.318, 1.1.619 a 1.1.1720. Každá z těchto
aktivit se odráží ve 4 dosud realizovaných projektech z celkem 49 předložených projektů v 1., 2.
a 3. výzvě.
- dále viz graf č. 18
V rámci 8 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou:
- 1.1.1 - Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a
školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských
zařízení zapojených do inovace ŠVP.
- 1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.
- 1.1.4 – Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují
kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
- a dále 1.1.5, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10 a 1.1.15.
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 17)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 18) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 17: Počet předložených projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.1 (1.,2. a 3. výzva)
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
19
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
20

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace
praktických (environmentálních) programů.
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Graf 18: Počet realizovaných projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.1 (1., 2. a 3.výzva)

V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše22 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Ústeckém kraji váže celkem
284 290 046,- Kč (84,16% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.6, na níž je také alokován největší objem finančních
prostředků – 74,6 mil. Kč (26,25% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 19: Objem finančních prostředků v K Ústeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (38%). Další nejvíce
aktivní skupinou příjemců jsou Školy a školská zařízení (38%). Následují NNO s 14%
a Hospodářská komora s 10%.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
22

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 20: Struktura příjemců v Ústeckém kraji (1.1) – 1., 2. a 3. výzva

Liberecký kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V rámci
9 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 22).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.323. Tato aktivita se odráží v 6 dosud
realizovaných projektech z 69 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Další nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.1.124 s celkem 4 realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 22
V rámci 9 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou.
- 1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová
a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.
- 1.1.5 - Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.10 - Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami
a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
- 1.1.11 a dále 1.11.12, 1.11.14 , 1.1.15, 1.11.16 .
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 21)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 22) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
24
Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických
týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
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Graf 21: Počet předložených projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 22: Počet realizovaných projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše25 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Libereckém kraji váže celkem
114 223 188,- Kč (66% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3. Největší objem finančních prostředků je však
alokován na aktivitu 1.1.4 – 23,07 mil. Kč (20% z dosud schválených finančních prostředků).

25

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 23: Objem finančních prostředků v Libereckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (52%). NNO (18%) jsou v pořadí druhou aktivní skupinou příjemců. Další
nejvíce aktivní skupinou příjemců jsou s 13% Právnické osoby působící
ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Dále viz následující graf.
Graf 24: Struktura příjemců v Libereckém kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

Královéhradecký kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V rámci
8 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 26).
Nejvíce zastoupenými aktivitami jsou 1.1.926, tase odráží v 8 dosud realizovaných projektech
z 55 předložených projektů v 1. a 2. výzvě a aktivita 1.1.327 s celkem 8 realizovanými projekty.
Dále viz graf č. 26.
26

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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V rámci 8 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 a 1.1.17.
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 25)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 26) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 25: Počet předložených projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 26: Počet realizovaných projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše28 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Královéhradeckém kraji váže celkem
164 196 576,- Kč (73% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.9. Na tuto aktivitu je také alokován největší objem
finančních prostředků – 52,3 mil. Kč (32% z dosud schválených finančních prostředků).

28

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 27: Objem finančních prostředků v Královéhradeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (71%). NNO (10%) jsou v pořadí druhou aktivní skupinou příjemců. Další
nejvíce aktivní skupinou příjemců jsou s 7% zastoupením Vysoké školy. Dále viz následující
graf.
Graf 28: Struktura příjemců v Královéhradeckém kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

22

Pardubický kraj
V 1. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V druhé
výzvě pak nebyla již vyhlášená aktivita 1.1.9. V rámci 7 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován
ani jeden projekt (viz graf č. 30).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.629. Tato aktivita se odráží v 8 dosud
realizovaných projektech z 30 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Další nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.1.930 s celkem 7 realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 30
V rámci 7 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou.
- 1.1.2 - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.
- 1.1.5 - Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.10 a dále 1.1.11, 1.11.12, 1.11.14 .
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 29)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 30) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 29: Počet předložených projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 30: Počet realizovaných projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)
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V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše31 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Pardubickém kraji váže celkem
122 267 777,- Kč (58,8% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.6. Na tuto aktivitu je také alokován největší objem
finančních prostředků – 51,5 mil. Kč (42% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 31: Objem finančních prostředků v Pardubickém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (81%). V pořadí druhou aktivní skupinou příjemců jsou NNO (15%).
Dalšími aktivními skupinami příjemců jsou s 2% zastoupením Hospodářská komora
a Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovým poradenstvím.
Další skupiny příjemců se v rámci Pardubického kraje v této oblasti podpory neangažují.
Graf 32: Struktura příjemců v Pardubickém kraji (1.1) – 1. a 2. výzva
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Kraj Vysočina
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V rámci
4 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 34).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.332. Tato aktivita se odráží v 8 dosud
realizovaných projektech z 80 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Druhou nejčetněji zastoupenou aktivitou je 1.1.933 s celkem 8 realizovanými projekty.
Pro žadatele resp. příjemce podpory byly nejméně zajímavé následující 4 podporované aktivity:
- 1.1.6 - Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke
vzdělávání se v těchto oborech.
- 1.1.7 – Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
- 1.1.12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje)
- 1.1.16 - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání
(ZŠ, SŠ).
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 33)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 34) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 33: Počet předložených projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 34: Počet realizovaných projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)
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V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše34 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v kraji Vysočina váže celkem
180 155 143,- Kč (84,3% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3. Na tuto aktivitu je také alokován největší objem
finančních prostředků – 53,1 mil. Kč (29,4% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 35: Objem finančních prostředků v kraji Vysočina v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (89%). V pořadí druhou aktivní skupinou příjemců jsou Města, obce
a svazky obcí (5%). Dalšími aktivními skupinami příjemců jsou s 2% zastoupením NNO
a Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovým poradenstvím.
Další skupiny příjemců se v rámci kraje Vysočina v této oblasti podpory neangažují.
Graf 36: Struktura příjemců v kraji Vysočina (1.1) – 1. a 2. výzva
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Jihomoravský kraj
V 1. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V druhé
výzvě pak nebyly již vyhlášeny aktivity 1.1.7.,1.1.10,1.1.12,1.1.14, 1.1.15. V rámci 3 aktivit nebyl
k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 38).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.335. Tato aktivita se odráží v 21 dosud
realizovaných projektech ze 78 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
V pořadí dalšími nejvíce zastoupenými aktivitami jsou 1.1.836 a 1.1.937 s celkem 32
realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 38
V rámci 3 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou.
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.10 Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami
a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými
organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
- 1.11.12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje).
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 37)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 38) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 37: Počet předložených projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

35
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
36
Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
37
Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

27

Graf 38: Počet realizovaných projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše38 alokovaných finančních prostředků a
vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Jihomoravském kraji váže celkem
351 238 446,- Kč (77% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3. Největší objem finančních prostředků je však
alokován na aktivitu 1.1.9 – 64,7 mil. Kč (18,4% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 39: Objem finančních prostředků v Jihomoravském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1

Struktura příjemců
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Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (92%). Dalšími aktivními skupinami příjemců jsou s 2% zastoupením NNO
a Vysoké školy. Zastoupení dalších skupin příjemců v rámci Jihomoravského kraje je uvedeno
v následujícím grafu.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
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Graf 40: Struktura příjemců v Jihomoravském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

Olomoucký kraj
V 1. a 2. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. V rámci
6 aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 42).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.939. Tato aktivita spadá pod 16 dosud
realizovaných projektů z 63 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
V pořadí další nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.1.340 s celkem 6 realizovanými projekty.
- dále viz graf č. 42
V rámci 6 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Nejméně zastoupenými aktivitami
tedy jsou:
- 1.1.2 – - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová
a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.
- 1.1.4 - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují
kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.11 , a dále 1.1.13, 1.1.15.
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 41)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 42) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
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Graf 41: Počet předložených projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 42: Počet realizovaných projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše41 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Olomouckém kraji váže celkem
208 328 009,- Kč (80,6% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.9. Na tuto aktivitu je také alokován největší objem
finančních prostředků – 95,7 mil. Kč (45,9% z dosud schválených finančních prostředků).
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Graf 43: Objem finančních prostředků v Olomouckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (90%). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou příjemců jsou Města, obce
a svazky obcí (3%). Dalšími aktivními skupinami příjemců jsou s 2% zastoupením Vysoké
školy a Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství.
Graf 44: Struktura příjemců v Olomouckém kraji (1.1) – 1. a 2. výzva
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Zlínský kraj
V 1. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. v2. výzvě
pak nebyly vyhlášeny aktivity 1.1.2, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.12. V rámci6 aktivit nebyl k 31. 12. 2009
realizován ani jeden projekt (viz graf č. 46).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.942. Tato aktivita spadá pod 13 dosud
realizovaných projektů z 63 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
V pořadí dalšími nejvíce zastoupenými aktivitami jsou 1.1.343 a 1.1.644 s celkem 10
realizovanými projekty.
V rámci 5 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou:
- 1.1.2 – - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová
a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.12 , a dále 1.11.13, 1.1.14., 1.1. 15.
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 45)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 46) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 45: Počet předložených projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 46: Počet realizovaných projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)
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V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše45 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se ve Zlínském kraji váže celkem
189 858 919,- Kč (77,7% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.9. Na tuto aktivitu je také alokován největší objem
finančních prostředků – 66,1 mil. Kč (34,8% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 47: Objem finančních prostředků ve Zlínském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (87%). V pořadí druhou nejaktivnější skupinou příjemců jsou s 8%
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Zastoupení dalších
skupin příjemců v rámci Zlínského kraje je uvedeno v následujícím grafu.
Graf 48: Struktura příjemců ve Zlínském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva
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Moravskoslezský kraj
V 1. výzvě byly vyhlášeny všechny podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1. v 2. výzvě
pak nedošlo k vyhlášení aktivit: 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12. a 1.1.15. V rámci 2 aktivit nebyl k 31. 12.
2009 realizován ani jeden projekt (viz graf č. 50).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.346. Tato aktivita spadá pod 24 dosud
realizovaných projektů ze 77 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Druhou nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.1.947 s celkem 16 realizovanými projekty.
V rámci 2 aktivit dosud nebyl realizován ani jeden projekt. Těmito nejméně zastoupenými
aktivitami jsou:
- 1.1.7 - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
- 1.1.12 - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje).
Následující grafy přináší detailní přehled, kolik projektů bylo dosud předloženo (graf č. 49)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 50) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 49: Počet předložených projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Graf 50: Počet realizovaných projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.1 (1. a 2. výzva)
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
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V následujícím grafu a tabulce je uvedena konkrétní výše48 alokovaných finančních prostředků
a vyjádření jejich procentuální vazby na jednotlivé podporované aktivity.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se v Moravskoslezském kraji váže celkem
427 542 885,- Kč (82,5% z celkové alokace na oblast podpory 1.1).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3. Největší objem Na tuto aktivitu je také alokován
finančních prostředků – 80,2 mil. Kč (18,7% z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 51: Objem finančních prostředků v Moravskoslezském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.1

Struktura příjemců
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Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (72%). Dalšími aktivními skupinami příjemců jsou se 7% zastoupením NNO
a Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Dále viz následující
graf.
Graf 52: Struktura příjemců v Moravskoslezském kraji (1.1) – 1. a 2. výzva

48

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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4. Analýza oblasti podpory 1.2 – 1. a 2. výzva
Následující texty přináší souhrnný přehled o četnosti výskytu jednotlivých dílčích aktivit v rámci
předložených a realizovaných projektů, dále je poskytnut přehled dle alokovaných finančních
prostředků na danou aktivitu v jednotlivých krajích a celkově za Globální grant a v neposlední
řadě je do tohoto přehledu zahrnuta i analýza struktury příjemců jednotlivých dílčích aktivit
v rámci krajů a celkově za Globální grant 1.2.
Byla analyzována data, která byla zveřejněna/uvedena jednotlivými kraji ve výročních zprávách
shrnujících stav Globálních grantů 1.2. k 31. 12. 2009.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.2
1.2.1 - Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů,
využití ICT a e-learningových aplikací
1.2.2. - Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
1.2.3. - Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
1.2.4. - Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
1.2.5. - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním
1.2.6 - Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a
vzdělávání
1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
1.2.8. - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání
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Středočeský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však
ve 2 z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 54).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.149. Tato aktivita se vyskytuje
v 10 dosud realizovaných projektech z 25 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále pak následuje aktivita 1.2.350, vyskytující se v 5 realizovaných projektech. Celkem 10
projektů pak je zaměřeno na aktivity 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 a 1.2.6.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR;
− 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Z celkem 9 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 53)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 54) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 53: Počet předložených projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 54: Počet realizovaných projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše51 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Středočeském kraji váže celkem
96 532 594,- Kč (63,5 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 28,6 mil. Kč (30 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 55: Objem finančních prostředků ve Středočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (76%). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Nestátní neziskové
organizace s 24%.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 56: Struktura příjemců ve Středočeském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva

51

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Jihočeský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však
ve 2 z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 58).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.152. Tato aktivita se vyskytuje
v 5 dosud realizovaných projektech z 12 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále pak následují aktivity 1.2.253, 1.2.354 a 1.2.855. V každé z nich je realizováno po dvou
projektech. Celkem 2 projekty jsou pak zaměřeny na aktivity 1.2.4 a 1.2.6.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.5 - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
(2 předložené projekty);
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR (1 předložený
projekt).
Z celkem 3 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 57)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 58) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 57: Počet předložených projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 58: Počet realizovaných projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše56 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Jihočeském kraji váže celkem
34 959 386,- Kč (37,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 13,095 mil. Kč (37,5 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 59: Objem finančních prostředků v Jihočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou
Nestátní neziskové organizace (46 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Školy
a školská zařízení s 39 % a poslední zastoupenou skupinou příjemců jsou Vysoké školy s 15%.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 60: Struktura příjemců v Jihočeském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva

56

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Plzeňský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však
ve 4 z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 62).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.157. Tato aktivita se vyskytuje
v 6 dosud realizovaných projektech z 11 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále pak následuje aktivita 1.2.358, vyskytující se ve 3 realizovaných projektech. Celkem 2
projekty jsou pak zaměřeny na aktivity 1.2.2 a 1.2.5.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.4 Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;1.2.6 - Prevence rasismu a xenofobie
prostřednictvím
podpory
multikulturní
výchovy
a vzdělávání;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR;
− 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Z celkem 9 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 61)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 62) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 61: Počet předložených projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 62: Počet realizovaných projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše59 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Plzeňském kraji váže celkem
56 719 616,- Kč (74,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
, Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.2.1 – 24 124 500,- Kč (42,5 %
z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 63: Objem finančních prostředků v Plzeňském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (73 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Nestátní
neziskové organizace (27 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 64: Struktura příjemců v Plzeňském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva

59

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Karlovarský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však
ve 4 z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 66).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.260. Tato aktivita se vyskytuje
ve 3 dosud realizovaných projektech ze 4 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále pak následuje aktivita 1.2.161, v rámci které jsou realizovány 2 projekty. Celkem 2 projekty
jsou pak zaměřeny na aktivity 1.2.3 a 1.2.6.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.4. - Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;
− 1.2.5 - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území;
− 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Z celkem 7 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 65)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 66) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 65: Počet předložených projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 66: Počet realizovaných projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše62 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Karlovarském kraji váže celkem
19 285 827,- Kč (43,4 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.2, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 7 939 324,- Kč (41 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 67: Objem finančních prostředků v Karlovarském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Jedinými konečnými příjemci jednotlivých grantových projektů v rámci Karlovarského kraje,
jsou Školy a školská zařízení (100%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 68: Struktura příjemců v Karlovarském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.

44

Ústecký kraj
Během 1.,2. a 3. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit (v 1. výzvě však byly
vyhlášeny pouze podporované aktivity 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.6, ve 2. a 3. výzvě již byly
vyhlášeny všechny aktivity). K 31. 12. 2009 však ve 3 z nich nebyl realizován ani jeden projekt
(viz graf č. 70).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.163. Tato aktivita se vyskytuje
ve 3 dosud realizovaných projektech z 20 předložených v rámci třech výzev. Celkem 2 projekty
jsou pak zaměřeny na aktivitu 1.2.3 a v rámci aktivit 1.2.6, 1.2.7 a 1.2.8 je realizován vždy jeden
projekt.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.2 Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání;
− 1.2.4. - Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;
− 1.2.5 - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 69)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 70) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 69: Počet předložených projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.2 (1., 2. a 3. výzva)

Graf 70: Počet realizovaných projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.2 (1., 2. a 3. výzva)

Konkrétní výše64 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
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individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Ústeckém kraji váže celkem
105 897 049,- Kč (86,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 37 137 409,- Kč (35 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 71: Objem finančních prostředků v Ústeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou
Nestátní neziskové organizace (63 %). Dalšími zastoupenými skupinami příjemců jsou
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (12%), Organizace
působící v oblasti volného času dětí a mládeže (13%) a Školy a školská zařízení (12%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 72: Struktura příjemců v Ústeckém kraji (1.2) – 1. a 2. výzva

46

Liberecký kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však ve 4
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 74).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.165. Tato aktivita se vyskytuje
ve 4 dosud realizovaných projektech z 26 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Aktivity 1.2.266
a 1.2.367 se pak vyskytují v 5 realizovaných projektech.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 73)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 74) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 73: Počet předložených projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 74: Počet realizovaných projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše68 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Libereckém kraji váže celkem
48 843 217,- Kč (77,9 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 21 281 484,- Kč (44 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 75: Objem finančních prostředků v Libereckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (90 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Nestátní
neziskové organizace (10 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 76: Struktura příjemců v Libereckém kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Královéhradecký kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však v 6
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 78).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.169. Tato aktivita se vyskytuje
v 6 dosud realizovaných projektech ze 13 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Druhou nejvíce
zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.370 , která se vyskytuje v 6 realizovaných projektech.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou: 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8.
1.2.8
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 77)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 78) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 77: Počet předložených projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 78: Počet realizovaných projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše71 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Královéhradeckém kraji váže celkem
59 116 201,- Kč (72,4 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 33 110 653,- Kč (56 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 79: Objem finančních prostředků v Královéhradeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (56 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Vysoké školy
(33 %) a poslední aktivní skupinu tvoří Nestátní neziskové organizace (11 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 80: Struktura příjemců v Královéhradeckém kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Pardubický kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však v 5
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 82).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.372. Tato aktivita se vyskytuje
v 5 dosud realizovaných projektech z 8 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Druhou nejvíce
zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.173, která se vyskytuje ve 4 realizovaných projektech.
Celkem 2 projekty jsou pak zaměřeny na aktivitu 1.2.5.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.2 - Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
− 1.2.4 - Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;
− 1.2.6 - Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy
a vzdělávání;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území;
− 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Z celkem 9 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 81)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 82) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 81: Počet předložených projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 82: Počet realizovaných projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše74 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Pardubickém kraji váže celkem
45 579 729,- Kč (60,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.3, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 28 317 321,- Kč (62 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 83: Objem finančních prostředků v Pardubickém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Jedinými konečnými příjemci jednotlivých grantových projektů v rámci Pardubického kraje, jsou
Školy a školská zařízení (100%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 84: Struktura příjemců v Pardubickém kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Kraj Vysočina
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však v 5
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 86).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.175. Tato aktivita se vyskytuje
v 7 dosud realizovaných projektech z 21 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Druhou nejvíce
zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.376, která se vyskytuje v 5 realizovaných projektech. Třetí
a poslední zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.477, která se vyskytuje v 1 realizovaném
projektu.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6 1.2.7 - 1.2.8.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 85)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 86) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 85: Počet předložených projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 86: Počet realizovaných projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše78 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v kraji Vysočina váže celkem
47 995 213,- Kč (61,8 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Ačkoliv je nejvíce zastoupenou aktivitou aktivita 1.2.1, největší objem finančních prostředků
je alokován na aktivitu 1.2.3 – 28 866 665,- Kč (60 % z dosud schválených finančních
prostředků). Výše alokovaných finančních prostředků na aktivitu 1.2.1 pak činí 18 323 848,- Kč
(38 % z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 87: Objem finančních prostředků v kraji Vysočina v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (85 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Nestátní
neziskové organizace (15 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 88: Struktura příjemců v kraji Vysočina (1.2) – 1. a 2. výzva
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Jihomoravský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však ve 2
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 90).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.179. Tato aktivita se vyskytuje
v 10 dosud realizovaných projektech z 31 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Druhou nejvíce
zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.380, která se vyskytuje ve 4 realizovaných projektech z 21
předložených.
Celkem 5 projektů je pak zaměřeno na aktivity 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 a 1.2.8.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.6 - Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy
a vzdělávání;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území.
Z celkem 8 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 89)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 90) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 89: Počet předložených projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 90: Počet realizovaných projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše81 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Jihomoravském kraji váže celkem
92 038 349,- Kč (55,6 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 39 806 458,- Kč (43 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 91: Objem finančních prostředků v Jihomoravském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (75%). Dalšími významnými skupinami příjemců jsou Nestátní neziskové
organizace (10 %) a Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže (10 %).
Poslední aktivní skupinou příjemců jsou Sdružení a asociace škol (5%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 92: Struktura příjemců v Jihomoravském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Olomoucký kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však ve 4
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 94).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.182. Tato aktivita se vyskytuje
ve 14 dosud realizovaných projektech z 31 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Dalšími nejvíce
zastoupenými aktivitami jsou 1.2.383 a 1.2.684, které se shodně vyskytují ve 3 projektech.
Celkem 1 projekt je pak zaměřen na aktivitu 1.2.2.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.4 - Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;
− 1.2.5 - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území;
− 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Z celkem 6 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 93) a
kolik z nich je realizováno (graf č. 94) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 93: Počet předložených projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 94: Počet realizovaných projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše85 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Olomouckém kraji váže celkem
69 545 380,- Kč (74,1 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 50 433 230,- Kč (73 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 95: Objem finančních prostředků v Olomouckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (67%). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců tvoří Nestátní
neziskové organizace (28 %). Poslední aktivní skupinou příjemců jsou Organizace působící
v oblasti volného času dětí a mládeže (5%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 96: Struktura příjemců v Olomouckém kraji (1.2) – 1. a 2. výzva

85

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.

58

Zlínský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však ve 3
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 98).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.286. Tato aktivita se vyskytuje
v 5 dosud realizovaných projektech z 9 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Další nejvíce
zastoupenou aktivitouje 1.2.187, které se vyskytuje ve 4 projektech.
Celkem 5 projektů je pak zaměřeno na aktivity 1.2.3, 1.2.4 a 1.2.8.
Nejméně zastoupenými podporovanými aktivitami jsou:
− 1.2.5 - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
− 1.2.6 - Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a
vzdělávání;
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území.
Z celkem 11 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 97)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 98) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 97: Počet předložených projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 98: Počet realizovaných projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše89 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se ve Zlínském kraji váže celkem
43 652 301,- Kč (49,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Ačkoliv je nejvíce zastoupenou aktivitou aktivita 1.2.1, největší objem finančních prostředků
je alokován na aktivitu 1.2.2 – 17 065 856,- Kč (39 % z dosud schválených finančních
prostředků). Výše alokovaných finančních prostředků na aktivitu 1.2.1 pak činí 9 093 041,- Kč
(21 % z dosud schválených finančních prostředků).
Graf 99: Objem finančních prostředků ve Zlínském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (86 %). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou Právnické osoby
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (14 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 100: Struktura příjemců ve Zlínském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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Moravskoslezský kraj
V rámci 1. a 2. výzvy bylo vyhlášeno všech 8 podporovaných aktivit. K 31. 12. 2009 však v 1
z nich nebyl realizován ani jeden projekt (viz graf č. 102).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.190. Tato aktivita se vyskytuje
ve 14 dosud realizovaných projektech ze 71 předložených v rámci 1. a 2. výzvy. Dalšími nejvíce
zastoupenými aktivitami jsou 1.2.291 v 9 projektech z 54 předložených, aktivita 1.2.392 ve 3
projektech z 16 předložených a aktivity 1.2.493, 1.2.594a 1.2.895, které se shodně vyskytují ve 3
projektech.
Nejméně zastoupenou podporovanou aktivitou je:
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území.
Z celkem 2 předložených projektů není k 31. 12. 2009 žádný realizován.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 101)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 102) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 101: Počet předložených projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Graf 102: Počet realizovaných projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.2 (1. a 2. výzva)
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Konkrétní výše96 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se v Moravskoslezském kraji váže celkem
147 764 393,- Kč (78,5 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 48 241 689,- Kč (33 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 103: Objem finančních prostředků v Moravskoslezském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.2
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Struktura příjemců
Konečnými příjemci jednotlivých grantových projektů jsou převážně Školy a školská zařízení
(81%). Druhou skupinou v pořadí jsou příjemci z řad Nestátních neziskových organizací
(8 %). Dalšími relativně aktivními skupinami příjemců jsou Vysoké školy (5%), Města, obce a
svazky obcí (3 %) a Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
(3 %).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 104: Struktura příjemců v Moravskoslezském kraji (1.2) – 1. a 2. výzva
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5. Analýza oblasti podpory 1. 3. – 1. a 2. výzva
Následující texty přináší souhrnný přehled o četnosti výskytu jednotlivých dílčích aktivit v rámci
předložených a realizovaných projektů, dále je poskytnut přehled dle alokovaných finančních
prostředků na danou aktivitu v jednotlivých krajích a celkově za Globální grant a v neposlední
řadě je do tohoto přehledu zahrnuta i analýza struktury příjemců jednotlivých dílčích aktivit
v rámci krajů a celkově za Globální grant 1.3.
Byla analyzována data, která byla zveřejněna/uvedena jednotlivými kraji ve výročních zprávách
shrnujících stav Globálních grantů 1. 3. k 31. 12. 2009.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.3
1.3.1 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální
vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
1.3.2 - Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti
a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
1.3.3 - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení
a personální politiky
1.3.4 - Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky
škol a školských zařízení
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Středočeský kraj
V 1. a 2. výzvě Středočeského kraje byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3, v rámci každé z nich byl k 31. 12. 2009 realizován alespoň jeden projekt (viz grafy
č. 105 a 106).
Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Středočeského kraje je aktivita 1.3.197. Tato aktivita se
vyskytuje v 10 dosud realizovaných projektech z 38 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Druhou nejčetněji zastoupenou aktivitou je 1.3.498. Tato aktivita se vyskytuje v 8 dosud
realizovaných projektech z 35 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Pro příjemce podpory byly nejméně zajímavé následující 2 podporované aktivity:
- 1.3.399 - v této aktivitě byly dosud realizovány 3 z 21 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
- 1.3.2100 - v této aktivitě bylo dosud realizováno 5 z 16 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 105)
a kolik z nich je realizováno (graf č.106) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 105: Počet předložených projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 106: Počet realizovaných projektů ve Středočeském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše101 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se ve Středočeském kraji váže celkem
117 086 290,- Kč (61,7% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.3.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 42 805 489 Kč (37 % z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 107: Objem finančních prostředků ve Středočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou
Nestátní neziskové organizace (35%). Další významnou skupinu příjemců tvoří Ostatní
vzdělávací instituce (27%) a Školy a školská zařízení (19%). Nejméně zastoupenou
skupinou příjemců jsou Vysoké školy (11%), Města, obce a svazky obcí (4%) a Zaměstnavatelé,
organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení (4%). Hospodářská a agrární komora
a Sdružení a asociace škol nemají v 1. a 2. výzvě žádné zastoupení.
Graf 108: Struktura příjemců ve Středočeském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jihočeský kraj
Během 1. a 2. výzvy Jihočeského kraje byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3, ale v rámci 2 z podporovaných aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován dosud žádný
projekt (viz grafy č. 109 a 110).
Nejčetnější aktivitou v rámci Jihočeského kraje je aktivita 1.3.1102. Tato aktivita se vyskytuje
v 1. a 2. výzvě v 11 dosud realizovaných projektech z celkem 31 projektů předložených.
Druhou nejčetněji zastoupenou aktivitou je 1.3.4103. Tato aktivita se vyskytuje ve 2 dosud
realizovaných projektech z 18 předložených projektů v 1. a 2. výzvě.
V rámci 2 zbývajících aktivit neproběhla k 31. 12. 2009 realizace žádného projektu. Těmito
nejméně zastoupenými aktivitami jsou aktivity 1.3.2104 a 1.3.3105.
Graf 109: Počet předložených projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 110: Počet realizovaných projektů v Jihočeském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše106 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.

102

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
103
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
104
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
105
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
106

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Jihočeském kraji váže celkem
42 558 551,- Kč (36,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Nejvíce zastoupenou aktivitou je, jak již bylo zmíněno výše aktivita 1.3.1, na ní je také alokován
největší objem finančních prostředků a to 35,2 mil. Kč. (83 % z dosud schválených finančních
prostředků). Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.4.
Graf 111: Objem finančních prostředků v Jihočeském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových projektů jsou Školy
a školská zařízení (62%). Nestátní neziskové organizace a vysoké školy jsou zastoupeny
stejným poměrem (15%). Nejméně zastoupenou skupinou příjemců jsou Ostatní vzdělávací
instituce (8%), Města, obce a svazky a Sdružení a asociace škol nemají v 1. a 2. výzvě Jihočeského
kraje žádné zastoupení.
Graf 112: Struktura příjemců v Jihočeském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Plzeňský kraj
Během 1. a 2. výzvy Plzeňského kraje byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3. V rámci 1 z podporovaných aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný projekt
(viz grafy č. 113 a 114).
Nejčetnější aktivitou v rámci Plzeňského kraje je aktivita 1.3.1107. Tato aktivita se vyskytuje
v 1. a 2. výzvě v 8 dosud realizovaných projektech z celkem 18 předložených projektů.
Dalšími zastoupenými aktivitami jsou 1.3.3108 a 1.3.4109, každá se vyskytuje ve 2 dosud
realizovaných projektech z dohromady 27 předložených v 1. a 2 výzvě.
Nejméně zastoupenou aktivitou je 1.3.2110, v rámci které nebyl dosud realizován ani jeden
projekt.
Graf 113: Počet předložených projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 114: Počet realizovaných projektů v Plzeňském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

107

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
108
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
109
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
110
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
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Konkrétní výše111 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Plzeňském kraji váže celkem
59 656 932,- Kč (62,5% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.3.1, na níž je také alokován
největší objem finančních prostředků – 44 917 472 Kč (75% z dosud schválených finančních
prostředků). Ostatní finanční prostředky byly alokovány na aktivitu 1.3.3 a 1.3.4.
Graf 115: Objem finančních prostředků v Plzeňském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
V Plzeňském kraji byly nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých
grantových projektů Nestátní neziskové organizace (42%). V pořadí druhou skupinou byly
Školy a školská zařízení (33%) a nejméně zastoupenou skupinou příjemců jsou Vysoké školy
(25%). Města, obce a svazky a Sdružení a asociace škol a ostatní vzdělávací instituce nemají v 1.
a 2. výzvě žádné zastoupení.
Graf 116: Struktura příjemců v Plzeňském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva

111

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Karlovarský kraj
Během 1. a 2. výzvy Karlovarského kraje byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3, ale v rámci 2 z podporovaných aktivit nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný
projekt (viz grafy č. 117 a 118).
Nejčetnějšími aktivitami v rámci Karlovarského kraje jsou: aktivita 1.3.1112. Tato aktivita se
vyskytuje v 1. a 2. výzvě v 6 dosud realizovaných projektech z celkem 13 předložených a aktivita
1.3.4113. Tato aktivita se vyskytuje v 6 dosud realizovaných projektech z 10 předložených
projektů v 1. a 2 výzvě.
Ve dvou zbývajících aktivitách neproběhla k 31. 12. 2009 realizace žádného projektu. Těmito
nejméně zastoupenými aktivitami jsou 1.3.2114 a 1.3.3115 .
Graf 117: Počet předložených projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 118: Počet realizovaných projektů v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše116 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby na
jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Karlovarském kraji váže celkem
37 719 978,- Kč (67,9% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).

112

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
113
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
114
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
115
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
116

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Na nejvíce zastoupenou aktivitu 1.3.1 je alokován finanční objem ve výši 19 mil. Kč. (50,4%
z dosud schválených finančních prostředků). Téměř stejná výše zbývajících prostředků je
alokována v rámci aktivity 1.3.4 - 18,7 mil. Kč. (49,6% z dosud schválených finančních
prostředků).
Graf 119: Objem finančních prostředků v Karlovarském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Jednoznačně nejčetněji zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových
projektů jsou Školy a školská zařízení (83%). Druhou skupinou jsou Ostatní vzdělávací
instituce (9%) a NNO (8%). Města, obce a svazky a Sdružení a asociace škol a Vysoké školy
nemají v 1. a 2. výzvě Karlovarského kraje žádné zastoupení.
Graf 120: Struktura příjemců v Karlovarském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Ústecký kraj
Během 1., 2. a 3. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3, ale
v rámci 1 z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován žádný projekt (viz grafy č. 121 a 122).
Podporovaná aktivita 1.3.1117 má největší zastoupení. Tato aktivita se vyskytuje. v 6 dosud
realizovaných projektech z celkem 37 předložených projektů.
Dle četnosti následuje podporovaná aktivita 1.3.3118, s celkem 3 realizovanými projekty.
V podporované aktivitě 1.3.4119 byly dosud zrealizovány 2 projekty z celkového počtu 15
předložených projektů.
Zbývající podporovaná aktivita 1.3.2120 nezahrnuje žádný realizovaný projekt, přestože bylo
předloženo 5 projektů.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 121)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 122) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 121: Počet předložených projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.3 (1., 2. a 3. výzva)

Graf 122: Počet realizovaných projektů v Ústeckém kraji, oblast podpory 1.3 (1., 2. a 3. výzva)

Konkrétní výše121 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
117

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
118
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik.
119
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
120
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Ústeckém kraji váže celkem
133 685 201,- Kč. (87% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Na nejvíce zastoupenou aktivitu 1.3.1 je alokován finanční objem ve výši 70,6 mil. Kč. (52,83%
z dosud schválených finančních prostředků). Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivit
1.3.3 a 1.3.4.
Graf 123: Objem finančních prostředků v Ústeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Jednoznačně nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců jednotlivých grantových
projektů jsou Školy a školská zařízení (46%). Další v pořadí jsou Ostatní vzdělávací instituce
36% a NNO 18%. Města, obce a svazky obcí, Sdružení a asociace škol a Vysoké školy nemají
v 1., 2. a 3. výzvě Ústeckého kraje žádné zastoupení.
Graf 124: Struktura příjemců v Ústeckém kraji (1.3) – 1., 2. a 3. výzva

121

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Liberecký kraj
V Libereckém kraji byly během 1. a 2. výzvy vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3, v rámci jedné z nich nebyl k 31. 12. 2009 dosud realizován ani jeden projekt (viz
grafy č. 125 a 126).
Nejčetnější podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1122.
realizovaných z 42 předložených projektů za 1. a 2. výzvu.

Pod tuto aktivitu spadá 6

Druhou nejčetnější podporovanou aktivitou je 1.3.4123. Tato aktivita je realizována v
6projektech z celkem 31 předložených za první dvě vyhlášené výzvy.
V rámci zbývající aktivity (1.3.2124) je k 31. 12. 2009 v realizaci 1 projekt z celkového počtu 8
předložených.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 125)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 126) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 125: Počet předložených projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 126: Počet realizovaných projektů v Libereckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše126 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.

122

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce
a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním
kvality a efektivity vzdělávání.
123
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
124
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů
a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
126
Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Libereckém kraji váže celkem
54 012 097,- Kč. (68,9% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.4, jedná se o 25,4 mil. Kč.
(47,1% z dosud schválených finančních prostředků).
Na nejvíce zastoupenou aktivitu 1.3.1 je alokován finanční objem ve výši 23,3 mil. Kč. (43,2%
z dosud schválených finančních prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivit 1.3.2 a 1.3.3.
Graf 127: Objem finančních prostředků v Libereckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
V Libereckém kraji jsou v rámci 1. a 2. výzvy zastoupeny stejnou měrou NNO a Školy a školská
zařízení (31%). Další poměrně významnou skupinu příjemců tvoří Vysoké školy (23%) a na
posledním místě jsou Ostatní vzdělávací instituce (15%). Města, obce a svazky a Sdružení a
asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 128: Struktura příjemců v Libereckém kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Královéhradecký kraj
Během 1. a 2. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3, v rámci
2z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt. (viz grafy č. 129 a 130).
Nejčetnější podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.3127. Pod tuto aktivitu spadá 6 dosud
realizovaných projektů z celkového počtu 21 předložených projektů za první i druhou výzvu.
Následuje podporovaná aktivita 1.3.1128 také s 6 dosud realizovanými projekty. Celkem bylo
předloženo 23 projektů.
Zbývající podporovaná aktivita 1.3.4130 nezahrnuje žádný realizovaný projekt, přestože bylo
předloženo 7 projektů. Zrovna tak v rámci aktivity 1.3.2 nebyl dosud realizován ani jeden
projekt.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 129)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 130) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 129: Počet předložených projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 130: Počet realizovaných projektů v Královéhradeckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

127

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
130
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
128
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Konkrétní výše131 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Královéhradeckém kraji celkem váže
62 827 605,- Kč (61,6% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 36,5 mil. Kč.
(58,1% z dosud schválených finančních prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.3.
Graf 131: Objem finančních prostředků v Královéhradeckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Během 1. a 2. výzvy byly nejvíce zastoupeny Školy a školská zařízení (58%), dále stejnou
měrou NNO a Vysoké školy (17%). Ostatní vzdělávací instituce byly zastoupeny 8%.
Města, obce a svazky a Sdružení a asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 132: Struktura příjemců v Královéhradeckém kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Pardubický kraj
Během 1. a 2. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3, v rámci
1 z nich nebyl k 31. 12. 2009 realizován ani jeden projekt (viz grafy č. 133 a 134).
Nejčetnější podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1132. Tato aktivita se vyskytuje v 6 dosud
realizovaných projektech z 24 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Druhou nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.3.2133 s 2 dosud realizovanými,
ze 2 předložených.
Podporovaná aktivita 1.3.3134 zahrnuje pouze 1 realizovaný projekt ze 2 předložených projektů.
V podporované aktivitě 1.3.4135 není realizován ani jeden projekt ze 7 předložených.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 133) a
kolik z nich je realizováno (graf č. 134) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 133: Počet předložených projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 134: Počet realizovaných projektů v Pardubickém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

132

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží
pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
133
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v
rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
134
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
135
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
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Konkrétní výše136 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Pardubickém kraji celkem váže
39 905 251,- Kč (42,2% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1 - 32,7 mil. Kč. (82,2%
z dosud schválených finančních prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.3 a 1.3.2.
Graf 135: Objem finančních prostředků v Pardubickém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Během 1. a 2. výzvy byly nejvíce zastoupeny Školy a školská zařízení (34%) a NNO (33%).
Ostatní vzdělávací instituce byly zastoupeny 22% a Vysoké školy 11%.
Města, obce a svazky a Sdružení a asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 136: Struktura příjemců v Pardubickém kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Kraj Vysočina
V rámci 1. a 2. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3, u jedné
z nich nebyl , k 31. 12. 2009, realizován ani jeden projekt. Ve 2. výzvě byly žadatelé úspěšnější
než v první. (viz grafy č. 137 a 138).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1137. Tato aktivita se vyskytuje
ve 12 dosud realizovaných projektech z 36 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále následuje podporovaná aktivita 1.3.2139, kde jsou realizovány 2 z 10 předložených projektů
a aktivita 1.3.3140 v rámci níž probíhá také realizace 2 ze 17 předložených projektů.
Nejméně zastoupenou podporovanou aktivitou je 1.3.4.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 137)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 138) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 137: Počet předložených projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 138: Počet realizovaných projektů v kraji Vysočina, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše141 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.

137

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
139
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
140
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v kraji Vysočina celkem váže
58 449 453,- Kč (60,2% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 41 mil. Kč.
(70,3% z dosud schválených finančních prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.3 a 1.3.2.
Graf 139: Objem finančních prostředků v kraji Vysočina v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
V kraji Vysočina bylo mezi příjemci podpory celkem 50% Škol a školských zařízení. Dále
téměř dvě pětiny příjemců tvořili NNO (19%) a Města, obce a svazky obcí (19%). Nejméně
zastoupenou skupinou byly Ostatní vzdělávací instituce (12%).
Vysoké školy a Sdružení a asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 140: Struktura příjemců v kraji Vysočina (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jihomoravský kraj
V Jihomoravském kraji byly během 1. a 2. výzvy vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3. K 31. 12. 2009 byl v rámci každé z nich realizován alespoň jeden projekt (viz grafy
č. 141 a 142).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1142. Tato aktivita se vyskytuje
v 16 dosud realizovaných projektech ze 71 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále následuje aktivita 1.3.3143 s 4 dosud realizovanými a 22 předloženými projekty.
V rámci podporované aktivity 1.3.2144 jsou realizovány 2 z 9 předložených projektů a v rámci
aktivity 1.3.4145 probíhá realizace 3 z 24 předložených projektů.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 141)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 142) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 141: Počet předložených projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 142: Počet realizovaných projektů v Jihomoravském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

142

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží
pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
143
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
144
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a
dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
145
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
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Konkrétní výše146 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Jihomoravském kraji celkem váže
120 787 835,- Kč (58,4% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 91,9 mil. Kč.
(76,1% z dosud schválených finančních prostředků). Další v pořadí je pak aktivita 1.3.3 s 14,6
mil. Kč. (12,1% z dosud schválených finančních prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.2 a 1.3.4.
Graf 143: Objem finančních prostředků v Jihomoravském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
V Jihomoravském kraji bylo mezi příjemci podpory celkem 50% Škol a školských zařízení.
Vysoké školy tvoří 27%. Dále potom pětina příjemců jsou NNO (20%). Nejméně zastoupenou
skupinou byly Ostatní vzdělávací instituce (3%).
Města, obce a svazky obcí a Sdružení a asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 144: Struktura příjemců v Jihomoravském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji byly během 1. a 2. výzvy vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti
podpory 1.3. K 31. 12. 2009 byl v rámci každé z nich realizován alespoň jeden projekt (viz grafy
č. 145 a 146).
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1147. Tato aktivita se vyskytuje
ve 15 dosud realizovaných projektech z 64 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Dále následuje aktivita 1.3.4148 s 5 dosud realizovanými a 16 předloženými projekty.
V rámci podporované aktivity 1.3.2149 je realizován pouze 1 ze 7 předložených a v rámci aktivity
1.3.3150 probíhá realizace 3 z 21 předložených projektů.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 145) a
kolik z nich je realizováno (graf č. 146) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 145: Počet předložených projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 146: Počet realizovaných projektů v Olomouckém kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží
pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
148
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
149
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a
dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
150
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
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Konkrétní výše151 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Olomouckém kraji celkem váže
87 054 351,- Kč (74,2% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 59,6 mil. Kč.
(68,5% z dosud schválených finančních prostředků).
Další v pořadí je aktivita 1.3.4 s 16,6 mil. Kč. (19,1% z dosud schválených finančních
prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.2 a 1.3.3.
Graf 147: Objem finančních prostředků v Olomouckém kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
V Olomouckém kraji byl o tuto oblasti podpory největší zájem především mezi příjemci podpory
ze skupiny Škol a školských zařízení (67%). Téměř stejný počet příjemců byl z oblasti NNO
(13%) a Ostatních vzdělávacích institucí (12%). Nejméně zastoupenou skupinou byly
Vysoké školy (8%). Ostatní příjemci podpory jako jsou Města, obce a svazky obcí a Sdružení a
asociace škol nemají žádné zastoupení.
Graf 148: Struktura příjemců v Olomouckém kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Zlínský kraj
Během 1. a 2. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3. K 31. 12.
2009 byl v rámci každé z nich realizován alespoň jeden projekt (viz grafy č. 149 a 150).
Nejčetněji zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1152. V rámci této
podporované aktivity bylo dosud realizováno 10 projektů. Celkem bylo za 1. a 2. výzvu v této
aktivitě předloženo 43 projektů.
Dále následuje aktivita 1.3.3153 se 4 dosud realizovanými projekty z celkového počtu 11
předložených projektů.
V rámci podporované aktivity 1.3.2154 jsou realizovány 2 ze 12 předložených projektů a v rámci
aktivity 1.3.4155 probíhá realizace 3 ze 14 předložených projektů.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 149) a
kolik z nich je realizováno (graf č. 150) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 149: Počet předložených projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 150: Počet realizovaných projektů ve Zlínském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Konkrétní výše156 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
152

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží
pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
153
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
154
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a
dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
155
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
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Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se ve Zlínském kraji celkem váže
84 917 724,- Kč (76,5% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 35,9 mil. Kč.
(42,3% z dosud schválených finančních prostředků).
Další v pořadí je aktivita 1.3.4 s 21,6 mil. Kč. (25,5% z dosud schválených finančních
prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivity 1.3.2 a 1.3.3.
Graf 151: Objem finančních prostředků ve Zlínském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
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Struktura příjemců
Ve Zlínském kraji byl o tuto oblasti podpory největší zájem především mezi příjemci ze skupiny
Škol a školských zařízení (74%). Téměř stejný počet příjemců byl z oblasti NNO (11%) a
Měst, obcí a svazků obcí (10%). Nejméně zastoupenou skupinou byly Ostatní vzdělávací
instituce (5%).
Ostatní příjemci podpory jako jsou Sdružení a asociace škol nebo Vysoké školy nemají žádné
zastoupení.
Graf 152: Struktura příjemců ve Zlínském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Moravskoslezský kraj
Během 1. a 2. byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3.
K 31. 12. 2009 byl v rámci každé z nich realizován alespoň jeden projekt (viz grafy č. 153 a 154).
Nejčetněji zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.3.1157. V rámci této
podporované aktivity je realizováno 25 projektů. Celkem bylo za 1. a 2. výzvu v této aktivitě
předloženo 54 projektů.
Dále následuje aktivita 1.3.3158 se 7 dosud realizovanými projekty z celkového počtu
17 předložených projektů.
Další významně zastoupenou aktivitou je 1.3.4159, kde je realizováno 5 projektů. Celkem bylo za
obě výzvy předloženo 35 projektů.
V rámci podporované aktivity 1.3.2160 jsou realizovány 2 z 15 předložených projektů.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 153)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 154) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit.
Graf 153: Počet předložených projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Graf 154: Počet realizovaných projektů v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 1.3 (1. a 2. výzva)
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží
pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým
zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
158
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
159
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
160
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a
dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
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Konkrétní výše161 alokovaných finančních prostředků a vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se v Moravskoslezském kraji celkem váže
183 355 471,- Kč (77,9% z celkové alokace na oblast podpory 1.3).
Největší objem finančních prostředků je alokován na aktivitu 1.3.1, jedná se o 106 mil. Kč.
(57,8% z dosud schválených finančních prostředků).
Další v pořadí je pak aktivita 1.3.3 s 44,3 mil. Kč (24,1% z dosud schválených finančních
prostředků).
Zbývající prostředky jsou alokovány v rámci aktivit 1.3.2 a 1.3.4.
Graf 155: Objem finančních prostředků v Moravskoslezském kraji v rámci schválených projektů v oblasti 1.3
Vyjádření vazby schválených
finančních prostředků na
jednotlivé podporované
aktivity (%)
1.3.4

8,9%

1.3.3

24,1%

1.3.2

9,2%

1.3.1

57,8%

Struktura příjemců
V Moravskoslezském kraji se do realizace projektů zapojila celá řada příjemců podpory.
Nejsilněji zastoupenou skupinou jsou Školy a školská zařízení (41%). Velký zájem projevily
Nestátní neziskové organizace (26%). Dále následovaly Vysoké školy (20%). Oproti jiným
krajům zde projevili zájem o realizaci projektů také Ostatní vzdělávací instituce (8%), Města,
obce a svazky obcí (3%) a Sdružení a asociace škol (2%).
Graf 156: Struktura příjemců v Moravskoslezském kraji (1.3) – 1. a 2. výzva
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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6. Výstupy a naplnění cílů Globálních grantů
6.1 Naplnění Globálních grantů v návaznosti na předložené GG a strategické
dokumenty
Středočeský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšování kvality
ve vzdělávání ve Středočeském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji“
a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji“, byly žadatelem
definovány slabé stránky vzdělanostní úrovně Středočeského kraje a jeho vzdělávací soustavy,
na jejichž základě byly stanoveny následující priority kraje:
- rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji.
- zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení
Bylo rozhodnuto, že budou podporovány projekty v rámci všech výše zmíněných priorit, které
navazují na všechny identifikované specifické cíle a podporované aktivity vyplývající
z Prováděcího dokumentu OPVK.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji (aktuální verze dokumentu, leden 2008),
který mimo jiné uvádí záměry kraje na období 2007-2013.
Záměrem kraje (kapitola 6) je získávání prostředků na vzdělávání ze strukturálních fondů EU,
popř. jiných finančních mechanismů. Mimo jiné je cílem Středočeského kraje zapojení se do
programu OPVK především v rámci celé prioritní osy 1 a oblasti podpory 3.2. V dokumentu je
uvedeno jaký druh projektů resp. s jakým zaměřením budou podporovány. Lze tedy jednoznačně
konstatovat, že nastavení a zaměření Globálních grantů je v souladu s výše zmíněným
strategickým dokumentem kraje.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Středočeským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy
1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:
GG 1.1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 ve Středočeském kraji bylo doposud
alokováno 279 040 084,- Kč, což činí 66,8% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Středočeského kraje je aktivita 1.1.3162. Na tuto
aktivitu je alokováno 25% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 2).
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 4 následujících podporovaných aktivit:
1.1.11163 , 1.1.12164, 1.1.13165, 1.1.15166. Ačkoliv bylo celkem za tyto aktivity předloženo
48 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich není realizován. Z uvedeného vyplývá, že nejsou
naplňovány specifické cíle Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství

162

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů
s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
163
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění
inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
164 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních
forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
165 Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze
systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty
166 Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
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k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných
odchodů a Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry.
• Do této oblasti podpory je nejvíce zapojena skupiny příjemců Školy a školská zařízení
(85%). Dále jsou zapojeny typy konečných příjemců z řad Právnických osob
působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství (8%), NNO (6%) a Města, obce
a svazky obcí (1%) .
GG 1.2
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo ve Středočeském kraji doposud
alokováno 96 532 594,- Kč, což činí 64 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Středočeského kraje je aktivita 1.2.1167. Na tuto
aktivitu je alokováno 30 % z dosud schválených finančních prostředků. Obdobný objem
finančních prostředků je alokován i na aktivitu 1.2.3168. Plnění ostatních podporovaných
aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 54).
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 2 následující podporované aktivity:
1.2.7169 a 1.2.8170. Ačkoliv bylo celkem za tyto aktivity předloženo 9 projektů (1. a 2.
výzva), žádný z nich není realizován. Nízký zájem o tyto aktivity by však neměl ohrozit
plnění specifických cílů pro oblast podpory 1.2, vyplývajících z Prováděcího dokumentu
OPVK.
• Vztah mezi realizovanými projekty a alokovanými finančními prostředky je víceméně
proporcionální.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny dva typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (76 %) a NNO (24 %).
GG 1.3
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo ve Středočeském kraji doposud
alokováno 117 086 290,- Kč, což činí 61,7% z celkové alokace na oblast podpory 1.3.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Středočeského kraje je aktivita 1.3.1171. Na tuto
aktivitu je alokováno 37 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 106).

•

Nejméně plněnou aktivitou je aktivita 1.3.3172, ve které jsou realizovány pouze 3 z 21
předložených projektů v 1. a 2. výzvě.

• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno pět typů konečných příjemců,
a to NNO (35 %), Ostatní vzdělávací instituce (27%), Školy a školská zařízení
(19%), Vysoké školy (11%), Města, obce a svazky obcí (4%) a Zaměstnavatelé,
organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení (4%).

167
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
168
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
169
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
170
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO
a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání
171
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
172
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
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Jihočeský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Jihočeském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Jihočeském kraji“, byly žadatelem definovány nedostatky a potřeby
ve vzdělávání cílových skupin, na jejichž základě bylo rozhodnuto, že budou podporovány
projekty v rámci nastavených priorit, které navazují na všechny identifikované specifické cíle
a podporované aktivity vyplývající z Prováděcího dokumentu OPVK.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje (aktuální verze dokumentu, březen 2008),
který mimo jiné uvádí záměry kraje na období 2007-2013.
Strategický dokument navrhuje úkoly pro další čerpání z prostředků Evropské unie (EU)
v programovacím období 2007-2013 (kapitola II). V dokumentu jsou uvedeny hlavní cíle v rámci
vzdělaností soustavy kraje, s následným navázáním těchto cílů na možné dotační programy. Dle
struktury nastavených priorit a definovaných cílů lze říci, že nastavení a zaměření Globálních
grantů je v souladu s výše zmíněným strategickým dokumentem kraje.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Jihočeským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1.
Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1.1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Jihočeském kraji bylo doposud
alokováno 195 931 036,- Kč, což činí 76% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.9173. Na tuto aktivitu je
alokováno 18% z dosud schválených finančních prostředků.
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 3 následujících podporovaných aktivit:
1.1.5174 , 1.1.12175, 1.1.14176. Nízký zájem o tyto aktivity by však neměl ohrozit plnění
specifických cílů pro oblast podpory 1.1, stanovených v Prováděcím dokumentu OPVK.
• Z uvedeného vyplývá, že nedostatečně je naplňována především oblast Podpory škol
v oblasti evaluace, Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry a částečně
také oblasti Výuky cizích jazyků.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory v Jihočeském kraji zapojeno pět typů
konečných příjemců, a to Školy a školská zařízení (82%), NNO (10%), Vysoké školy
(3%), Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (4%) a
Města, obce a svazky obcí (1%).
GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Jihočeském kraji doposud
alokováno 34 959 386,- Kč, což činí 37 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
V porovnání s ostatními kraji lze konstatovat, že míra plnění je nízká.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Jihočeského kraje je aktivita 1.2.1177. Na tuto
aktivitu je alokováno 37,5 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 58).

173

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách
175
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem
spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
176
Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality
vzdělávání.
174
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• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 2 následujících podporovaných aktivit:
1.2.5178 a 1.2.7179. Celkem byly za tyto dvě aktivity předloženy pouze 3 projekty (1. a 2.
výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není moc uspokojivý.
Celkově je realizován velmi nízký počet projektů, který však odpovídá celkově nízkému
zájmu o tuto oblast podpory. Specifický cíl Prevence předčasných odchodů ze
vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním je plněn nedostatečně, pouze jeden projekt je realizován v příslušných
podporovaných aktivitách (1.2.4 a 1.2.5). Totéž platí i pro specifický cíl Prevence
rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny tři typy konečných příjemců,
a to NNO (46 %), Školy a školská zařízení (39%) a Vysoké školy (15%).
GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Jihočeském kraji doposud
alokováno 42 558 551,- Kč, což činí 36,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
V porovnání s ostatními kraji lze konstatovat, že míra plnění je nízká.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Jihočeského kraje je aktivita 1.3.1180. Na tuto
aktivitu je alokováno 83 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 111).

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění 2 následujících podporovaných aktivit: 1.3.2181
a 1.3.3182. Celkem bylo za tyto dvě aktivity předloženo 12 (1. a 2. výzva), žádný z nich
však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 není moc uspokojivý.
Žádné projekty se nezabývají metodickou podporou výuky cizích jazyků a zvyšování
kompetence řídících pracovníků škol.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (62%), NNO (15 %), Vysoké školy (15%) a Ostatní
vzdělávací instituce (8%).

177
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
178
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
179
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
180
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
181
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
182
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
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Plzeňský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji“ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Plzeňském kraji“, byly žadatelem popsány potřeby z oblasti vzdělávání,
vyplývá z nich, že budou podporovány projekty, které víceméně navazují na všechny
identifikované specifické cíle a podporované aktivity OPVK.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2008), který se věnuje šesti prioritním
oblastem, kterými jsou: Rovnost příležitostí ke vzdělávání, Kurikulární reforma, Podpora cizích
jazyků, informačních a komunikačních technologií, Tvorba a zavádění systémů kvality, metod
hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení, Zvyšování profesionality
a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků, Podpora dalšího vzdělávání.
Strategický dokument navrhuje oblasti podpory pro další čerpání z prostředků Evropské unie
(EU) v programovacím období 2007-2013 pro každou z výše uvedených prioritních oblastí.
V závěru dokumentu jsou uvedeny hlavní cíle v rámci vzdělaností soustavy kraje. Dle struktury
nastavených priorit a definovaných cílů lze říci, že nastavení a zaměření Globálních grantů je
v souladu s výše zmíněným strategickým dokumentem kraje.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Plzeňským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1.
Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1.1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Plzeňském kraji bylo doposud
alokováno 153 006 367,- Kč, což činí 73% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.9183. Na tuto aktivitu je
alokováno 33% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 10).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 6 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2184, 1.1.5185 ,1.1.7186, 1.1.10187, 1.1.14188 a 1.1.15189. Celkem bylo za tyto aktivity
předloženo 11 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Výuky cizích
jazyků, Podpory škol v oblasti evaluace a informačních center, Rozvoj partnerství
škol mezi sebou i s dalšími aktéry.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory v Plzeňském kraji zapojeny tři typy
konečných příjemců, a to Školy a školská zařízení (82%), NNO (13%) a Hospodářská
komora (5%).

183

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy
zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
185
Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách
186
Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
187
Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi
školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání
188
Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality
vzdělávání.
189
Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
184
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GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Plzeňském kraji doposud
alokováno 56 719 616,- Kč, což činí 74,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Plzeňského kraje je aktivita 1.2.1190. Na tuto
aktivitu
je pak alokováno 43% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 62).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 4 následujících podporovaných aktivit:
1.2.4192, 1.2.6193, 1.2.7194 a 1.2.8195. Celkem bylo za tyto čtyři aktivity předloženo
5 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není uspokojivý. Celkově
je realizován velmi nízký počet projektů, tyto se však váží na 74,3 % schválených
finančních prostředků. Specifický cíl Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí
cizinců žijících na území ČR není vůbec naplňován.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny dva typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (73 %) a NNO (27 %).
GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Plzeňském kraji doposud
alokováno 59 656 932,- Kč, což činí 62,5 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Plzeňského kraje je aktivita 1.3.1196. Na tuto
aktivitu je alokováno 75 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 114).

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění podporované aktivity 1.3.2197 . Celkem bylo
předloženo 5 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 je relativně uspokojivý.
Žádné projekty se však nezabývají metodickou podporou výuky cizích jazyků.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny tři typy konečných příjemců,
a to NNO (42 %), Školy a školská zařízení (33%) a Vysoké školy (25 %).

190

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
192
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
193
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání
194
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
195
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
196
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
197
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
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Karlovarský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, obsah a zaměření Globálních grantů reaguje
na potřeby z oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji.
Jedním ze základních strategických dokumentů Karlovarského kraje je Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje (březen2008), který se věnuje
sedmi prioritním oblastem, kterými jsou: Rovnost příležitostí ke vzdělávání, Kurikulární
reforma, Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, Tvorba a zavádění
systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení, Zvyšování
profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků, Podpora dalšího
vzdělávání a Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v kraji.
Strategický dokument navrhuje oblasti podpory pro další čerpání z prostředků Evropské unie
(EU) v programovacím období 2007-2013 pro každou z výše uvedených prioritních oblastí.
Dle struktury nastavených prioritních oblastí lze říci, že nastavení a zaměření Globálních grantů
je v souladu s výše zmíněným strategickým dokumentem kraje.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Karlovarským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy
1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1.1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Karlovarském kraji bylo doposud
alokováno 83 759 927,- Kč, což činí 68,5% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.3199. Na tuto aktivitu je
alokováno 25% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 14).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 8 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 a 1.1.15. Celkem bylo za tyto aktivity
předloženo 12 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování cílů oblasti podpory 1.1 v Karlovarském kraji není moc
uspokojivý. Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast
Výuky cizích jazyků, Zavádění ICT do výuky, Podpory škol v oblasti evaluace a
informačních center, Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry a také
Rozvoj podnikatelských dovedností a podpora technického vzdělávání (2
realizované projekty).
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno šest typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (83%), Vysoké školy (4%), Právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství (4%), NNO (3%), Hospodářská komora
(3%), Zaměstnavatelé (3%).

199

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Karlovarském kraji doposud
alokováno 19 285 827,- Kč, což činí 43,4 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Karlovarského kraje je aktivita 1.2.2201. Na tuto
aktivitu je alokováno 41 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 66).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 4 následujících podporovaných aktivit:
1.2.4202, 1.2.5203, 1.2.7204 a 1.2.8205. Celkem bylo za tyto čtyři aktivity předloženo 7
projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není uspokojivý. Celkově
je realizován velmi nízký počet projektů, který odpovídá celkově nízkému zájmu
o tuto oblast podpory. Specifický cíl Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním není
vůbec naplňován. Specifický cíl Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb je plněn nedostatečně, pouze jeden projekt
je realizován v příslušné podporované aktivitě (1.2.3). Totéž platí i pro specifický cíl
Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojen pouze jeden typ konečného
příjemce, a to Školy a školská zařízení (100 %).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Karlovarském kraji doposud
alokováno 37 719 978,- Kč, což činí 67,9 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
•

Nejvíce zastoupenými aktivitami v rámci Karlovarského kraje jsou aktivity 1.3.1206
1.3.4207. Na každou z nich je alokováno 50 % z dosud schválených finančních
prostředků.

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění 2 následujících podporovaných aktivit: 1.3.2208
a 1.3.3209. Celkem bylo za tyto dvě aktivity předloženo 5 projektů (1. a 2. výzva), žádný
z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 není moc uspokojivý.
Žádné projekty se nezabývají metodickou podporou výuky cizích jazyků a zvyšování
kompetence řídících pracovníků škol.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny tři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (83%), Ostatní vzdělávací instituce (9%) a NNO (8 %).

201

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
203
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
204
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
205
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
206
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
207
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
208
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
209
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik
202
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Ústecký kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zkvalitnění počátečního
vzdělávání v Ústeckém kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji“ a 1.3 „Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji“, nastavení Globálních grantů
vychází z potřeb z oblasti vzdělávání v Ústeckém kraji.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje2008/2010 (březen2008). Strategický dokument
mimo jiné uvádí (kap. X. 2.4) projektové záměry kraje v rámci OP VPK 2007 – 2013. Jedná se o
identifikaci hlavních prioritních oblastí pro další čerpání z prostředků Evropské unie (EU) v
programovacím období 2007-2013. Dle struktury nastavených prioritních oblastí lze říci, že
nastavení a zaměření Globálních grantů je v souladu s výše zmíněným strategickým
dokumentem kraje.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Ústeckým krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1.
Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Ústeckém kraji bylo doposud
alokováno 284 290 046,- Kč, což činí 84% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenými aktivitami v rámci kraje jsou aktivity 1.1.3210, 1.1.6211 a
1.1.17212. Na tyto aktivity je alokováno 57% z dosud schválených finančních prostředků.
Plnění ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č.18).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 8 následujících podporovaných aktivit:
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10 a 1.1.15. Celkem bylo za tyto aktivity předloženo
11 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování cílů oblasti podpory 1.1 v Ústeckém kraji není moc
uspokojivý. Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast
Dokončení kurikulární reformy, Výuky cizích jazyků, Zavádění ICT do výuky,
Podpory škol v oblasti informačních center, Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s
dalšími aktéry.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny 4 typy konečných příjemců, a to
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (38%), Školy a
školská zařízení (38%), NNO (14%), Hospodářská komora (10%).
GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Ústeckém kraji doposud
alokováno 105 897 049,- Kč, což činí 86,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Ústeckého kraje je aktivita 1.2.1213. Na tuto
aktivitu je alokováno 35 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 70).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.2.2214, 1.2.4215, 1.2.5216. Celkem bylo za těchto pět aktivit předloženo pouze 13
projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich není realizován.
210

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
211
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
212
Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace
praktických (environmentálních) programů
213
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
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• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není uspokojivý. Celkově
je realizován velmi nízký počet projektů, který odpovídá celkově nízkému zájmu o tuto
oblast podpory. Zároveň však již je ve schválených projektech vázáno 86 % finančních
prostředků z celkové alokace na tuto oblasti podpory. Specifický cíl Prevence
předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se
sociokulturním znevýhodněním není vůbec naplňován. Specifický cíl Rozvoj
poradenství
a
asistenčních,
speciálně
pedagogických
a psychologických služeb je plněn nedostatečně, pouze jeden projekt je realizován
v příslušné podporované aktivitě (1.2.3). Totéž platí i pro specifický cíl Prevence
rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců, a
to NNO (63 %), Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
(12%), Školy a školská zařízení (12%)a Organizace působící v oblasti volného času
dětí a mládeže (13%).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Ústeckém kraji doposud
alokováno 133 685 201,- Kč, což činí 87 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Ústeckého kraje je aktivita 1.3.1219. Na tuto
aktivitu je alokováno 53 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 122).

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění 1.3.2220. Celkem bylo za tuto aktivitu předloženo
5 projektů (1., 2. a 3. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 není moc uspokojivý.
Žádné projekty se nezabývají metodickou podporou výuky cizích jazyků a pouze
dvaprojekty jsou zaměřeny na zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího
vzdělávání pro pracovníky škol (aktivita 1.3.4). V současné chvíli jsou do této oblasti
podpory
zapojeny
tři
typy
konečných
příjemců,
a to NNO (18 %), Školy a školská zařízení (46%)a Ostatní vzdělávací instituce
(36%).

214

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
216
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
219
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
220
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
215
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Liberecký kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v Libereckém kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji“ a 1.3 „Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji“, nastavení Globálních grantů
vychází z potřeb z oblasti vzdělávání v Libereckém kraji, kdy aktivity kraje jsou rovnoměrně
zaměřeny na předškolní, základní a střední stupeň vzdělávání.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 (březen2008). Strategický dokument
definuje tři strategické prioritní oblasti v rámci vzdělávání v kraji (kap. 3). Dále také identifikuje
hlavní opatření pro čerpání z finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v
programovacím období 2007-2013 (kap. 10.3). Dle struktury nastavených opatření lze říci, že
nastavení a zaměření Globálních grantů je v souladu s výše zmíněným strategickým
dokumentem kraje, který také upozorňuje na to, že bez podpory v rámci zmíněného Operačního
programu není možné dosáhnout stanovených cílů zahrnutých v dlouhodobém záměru.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Libereckým krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1.
Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Libereckém kraji bylo doposud
alokováno 114 223 188,- Kč, což činí 66% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.3221. Na tuto aktivitu je
alokováno 15% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 22).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 9 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2 , 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.11, 1.11.12, 1.1.14, 1.1.15 a 1.1.16. Celkem se tyto aktivity
vyskytovaly u 67 předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není
realizován.
• Aktuální stav naplňování cílů oblasti podpory 1.1 v Libereckém kraji lze označit za
neuspokojivý. Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast
Výuky cizích jazyků, Podpory škol v oblasti evaluace a informačních center, Rozvoj
partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry a oblast Rozvoje podnikatelských
dovedností a technického vzdělávání.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno 6 typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (52%), NNO (18%), Právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství (13%), Hospodářská komora (9%), Města,
obce a svazky obcí (4%), Zaměstnavatelé (4%).

GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Libereckém kraji doposud
alokováno 48 843 217,- Kč, což činí 77,9 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Libereckého kraje je aktivita 1.2.1222. Na tuto
aktivitu je alokováno 44 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 74).

221

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
222
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
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• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.2.4223, 1.2.5224, 1.2.6225, 1.2.7226 a 1.2.8227. Celkem bylo za tyto aktivity předloženo 26
projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 je neuspokojivý.
Z celkového počtu 8 podporovaných aktivit dané oblasti podpory v rámci 5 z nich není
realizován ani jeden projekt. Ostatní specifické cíle jsou naplňovány uspokojivě.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny dva typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (90 %) a NNO (10 %).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Libereckém kraji doposud
alokováno 54 012 097,- Kč, což činí 68,9 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Libereckého kraje je aktivita 1.3.1228. Nejvíce
finančních prostředků však bylo alokováno na aktivitu 1.3.4229, a to 47 %. Na aktivitu
1.3.1 pak bylo alokováno 43 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 126).
•

Nejméně plněnou aktivitou je aktivita 1.3.3230, ve které není realizován ani jeden
projekt z 8 předložených v 1. a 2. výzvě.

• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to NNO (31 %), Školy a školská zařízení (31%), Vysoké školy (23%) a Ostatní
vzdělávací instituce (15%).

223

Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.

224

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
226
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
227
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
228
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
229
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
230
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik.
225
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Královéhradecký kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními potřebami v Královéhradeckém kraji“ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení v Královéhradeckém kraji“, nastavení Globálních grantů vychází z potřeb
z oblasti vzdělávání v kraji a přispějí k řešení problémových oblastí identifikovaných ve
strategických dokumentech kraje. Tak jsou/budou podporovány projekty se zaměřením na
všechny formy a stupně vzdělávání s dopadem na území kraje.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (únor 2008). Strategický dokument
definuje strategické prioritní oblasti v rámci vzdělávání v kraji (kap. 5 a 6). Dále také identifikuje
krajské aktivity pro čerpání z finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v
programovacím období 2008-2013 (kap. 8.2). Lze říci, že obsah Globálních grantů a aktivity
uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Královéhradeckým krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní
osy 1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Královéhradeckém kraji bylo
doposud alokováno 164 196 576,- Kč, což činí 73% z celkové alokace na oblast podpory
1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.9231. Na tuto aktivitu je
alokováno 32% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 26).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění v rámci 8 podporovaných aktivit 1.1.2,
1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 a 1.1.17. Celkem se tato aktivity vyskytovala u
128 předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.1 lze považovat za
neuspokojivý. Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast
Výuky cizích jazyků, Podpory škol v oblasti evaluace a informačních center, Rozvoj
partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry, Rozvoje podnikatelských
dovedností a technického vzdělávání a oblast Environmentální výchovy.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno 6 typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (71%), NNO (10%), Vysoké školy (7%), Hospodářská
komora (6%), Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
(3%), Města, obce a svazky obcí (3%).

GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Královéhradeckém kraji
doposud alokováno 59 116 201,- Kč, což činí 72,4 % z celkové alokace na oblast
podpory 1.2.
•

231

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Královéhradeckého kraje je aktivita 1.2.1232.
Na tuto aktivitu je alokováno 56 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č.78).

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
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• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.2.4233, 1.2.5234, 1.2.6235, 1.2.7236 a 1.2.8237. Celkem bylo za těchto pět aktivit
předloženo 17 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není uspokojivý. Celkově
je realizován velmi nízký počet projektů. Zároveň však již je ve schválených projektech
vázáno přes 70 % finančních prostředků z celkové alokace na tuto oblasti podpory.
Specifický cíl Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území
ČR není naplňován vůbec a specifický cíl Prevence předčasných odchodů
ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním je plněn nedostatečně.V současné chvíli jsou do této oblasti podpory
zapojeny
tři
typy
konečných
příjemců,
a to Školy a školská zařízení (56 %), Vysoké školy (33 %) a NNO (11 %).
GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Královéhradeckém kraji
doposud alokováno 62 827 605,- Kč, což činí 61,6 % z celkové alokace na oblast podpory
1.3.
•

Nejvíce zastoupenými aktivitami v rámci Královéhradeckého kraje jsou: 1.3.3238
a 1.3.1239 . Nejvíce finančních prostředků se váže na aktivitu 1.3.1 – 58%. Na nejčetnější
aktivitu 1.3.3 pak je navázáno 42 % dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 5 (graf č. 130).

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění v rámci podporovaných aktivit 1.3.2240 a
1.3.4241.
Celkem
bylo
za
tyto
aktivity
předloženo
9 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 není moc uspokojivý.
Žádné projekty se nezabývají zvýšením dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího
vzdělávání pro pracovníky škol (aktivita 1.3.4) a zrovna tak se žádný projekt nezaměřuje
na metodickou podporou výuky cizích jazyků .
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (58%), NNO (17 %), Vysoké školy (17%) a Ostatní
vzdělávací instituce (8 %).

232
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
233
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
234
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
235
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
236
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
237
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
238
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politik.
239
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
240
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
241
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
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Pardubický kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v Pardubickém kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji“ a 1.3
„Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Pardubickém kraji“, nastavení Globálních
grantů vychází z potřeb z oblasti vzdělávání v kraji a přispějí k řešení problémových oblastí
identifikovaných ve strategických dokumentech kraje. Obsah GG byl zpracován ve vazbě a na
základě níže uvedeného strategického dokumentu kraje.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2008 (únor 2008). Strategický dokument
definuje strategické prioritní oblasti v rámci vzdělávání v kraji a vyzdvihuje roli kraje jako
Zprostředkujícího subjektu pro 4 oblasti podpory v rámci OPVK (1.1, 1.2, 1.3 a 3.2). Lze říci, že
obsah Globálních grantů a aktivity uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou
v souladu s cíli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Pardubickým krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy
1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Pardubickém kraji bylo doposud
alokováno 122 267 777,- Kč, což činí 60% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.6242. Na tuto aktivitu je
alokováno 42% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č.30).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 7 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2 , 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.11, 1.11.12, 1.1.14. Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 16
předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Výuky cizích
jazyků, Podpory škol v oblasti evaluace, Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s
dalšími aktéry.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny 4 typy konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (81%), NNO (15%), Právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství (2%), Hospodářská komora (2%).
GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Pardubickém kraji doposud
alokováno 45 579 729,- Kč, což činí 60,3 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Pardubického kraje je aktivita 1.2.3243.
Na tuto aktivitu je alokováno 62 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 82).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.2.2244, 1.2.4245, 1.2.6246, 1.2.7247 a 1.2.8248. Celkem bylo za těchto pět aktivit
předloženo 9 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.

242

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
244
Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
245
Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
246
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání
247
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
243
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• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není uspokojivý. Celkově
je realizován velmi nízký počet projektů. Specifický cíl Prevence rasismu a xenofobie a
vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR není naplňován vůbec a specifický cíl
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o
děti se sociokulturním znevýhodněním je plněn nedostatečně, pouze dva projekty
jsou realizovány v příslušných podporovaných aktivitách (1.2.4 a 1.2.5).
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojen pouze jeden typ konečného
příjemce, a to Školy a školská zařízení (100 %).
GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Pardubickém kraji doposud
alokováno 39 905 251,- Kč, což činí 42,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1249. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 82%. Plnění ostatních podporovaných aktivit je
uvedeno v kapitole 5 (graf č. 134).

• Dosud se nepodařilo zajistit plnění 1.3.4250. Za tuto aktivitu nebyl předložen, tedy ani
realizován ani jeden projekt.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.3 není moc uspokojivý.
Žádné projekty se nezabývají zvýšením dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího
vzdělávání pro pracovníky škol (aktivita 1.3.4) a pouze jeden projekt je zaměřen
na Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení
a personální politiky.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (34%), NNO (33 %), Vysoké školy (11%) a Ostatní
vzdělávací instituce (22 %).

248
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
249
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
250
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení
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Kraj Vysočina
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v kraji Vysočina“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina“ a 1.3 „Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina“, nastavení Globálních grantů
vychází z potřeb z oblasti vzdělávání v kraji a přispějí k řešení problémových oblastí
identifikovaných ve strategických dokumentech kraje. Je kladen důraz na rovnoměrné
poskytování podpory v rámci jednotlivých stupňů a forem vzdělávání.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (2008). Strategický dokument definuje
strategické tři obecné prioritní cíle v rámci vzdělávání v kraji, kterými jsou Změna účasti na
vzdělávání, Zajištění kvality vzdělávání a Zvýšení efektivity a zajištění rozvoje vzdělávání (kap.
3). Jedním z definovaných úkolů z oblasti financování vzdělávání v kraji je také, Zvýšení podílu
grantových zdrojů na zabezpečení rozvojových aktivit v oblasti vzdělávání – zde si kraj dává za
cíl zajistit podmínky a podporovat projekty/aktivity směřujících k naplnění v dokumentu
stanovených cílů. Je možné konstatovat, že obsah Globálních grantů a prioritní cíle uvedené ve
výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly krajem Vysočina vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1. Na
základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v kraji Vysočina bylo doposud
alokováno 180 155 143,- Kč, což činí 84% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.3251. Na tuto aktivitu je
alokováno 29% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 34).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 4 následujících podporovaných aktivit:
1.1.6 , 1.1.7, 1.1.12, 1.1.16. Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 27 předložených projektů
(1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován. Nízký zájem o tyto aktivity by však
neměl ohrozit plnění cílů pro oblast podpory 1.1, uvedených v Prováděcím dokumentu
OPVK.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Rozvoje
podnikatelských dovedností a podpora technického vzdělávání.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno 5 typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (89%), Města, obce a svazky obcí (5%), NNO (2%),
Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (2%),
Zaměstnavatelé (2%).
GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v kraji Vysočina doposud
alokováno 47 995 213,- Kč, což činí 61,8 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje Vysočina je aktivita 1.2.1252. Nejvíce
finančních prostředků je však alokováno na aktivitu 1.2.3253, a to 60 %. Na aktivitu
251

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
252
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
253
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
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1.2.1 je pak alokováno 38 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 86).
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.2.2254, 1.2.5255 1.2.6256, 1.2.7257 a 1.2.8258. Celkem bylo za tyto tři aktivity předloženo
11 projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 je méně uspokojivý.
Specifický cíl Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území
ČR však není vůbec naplňován. Ostatní specifické cíle jsou naplňovány uspokojivě.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny dva typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (85 %) a NNO (15 %).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v kraji Vysočina doposud
alokováno 58 449 453,- Kč, což činí 60,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1259. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 70%. Plnění ostatních podporovaných aktivit je
uvedeno v kapitole 5 (graf č. 138).

• V rámci jedné z podporovaných aktivit, nebyl realizován anijeden projekt. Nejméně
naplňovanou aktivitou je tedy 1.3.4.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za méně
uspokojivý.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (50%), NNO (19 %), Města, obce a svazky obcí (19%)a
Ostatní vzdělávací instituce (12 %).

254

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
256
Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání
257
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
258
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
259
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
255
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Jihomoravský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v Jihomoravském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji “ a
1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji“, nastavení
Globálních grantů vychází z potřeb z oblasti vzdělávání v kraji a přispějí k řešení problémových
oblastí identifikovaných ve strategických dokumentech kraje. Je kladen důraz na rovnoměrné
poskytování podpory v rámci jednotlivých stupňů a forem vzdělávání.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje (únor 2008). Strategický dokument
definuje prioritní oblasti/cíle v rámci vzdělávání v kraji (kap. V). Jednou z definovaných
možností z oblasti financování vzdělávání v kraji je čerpání prostředků z Evropského sociálního
fondu v následujících letech především prostřednictvím OPVK, také je upozorněno na
významnou roli Jihomoravského kraje jako jednoho ze Zprostředkujících subjektů v rámci
tohoto Operačního programu. Na základě uvedeného je možné konstatovat, že obsah Globálních
grantů a prioritní cíle uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Jihomoravským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní
osy 1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:
GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Jihomoravském kraji bylo doposud
alokováno 351 238 446,- Kč, což činí 77% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.3260. Na tuto aktivitu je
alokováno 18% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 38).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 3 následujících podporovaných aktivit:
1.1.7 , 1.1.10 a 1.1. 12. Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 3 předložených projektů (1. a
2. výzva), žádný z nich však není realizován. Nízký zájem o tyto aktivity by však neměl
ohrozit plnění cílů pro oblast podpory 1.1, uvedených v Prováděcím dokumentu OPVK.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Rozvoje
partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno 6 typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (92%), NNO (2%), Vysoké školy (2%), Zaměstnavatelé
(2%), Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (1%),
Hospodářská komora (1%).

GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Jihomoravském kraji doposud
alokováno 92 038 349,- Kč, což činí 55,6 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Jihomoravského kraje je aktivita 1.2.1261.
Na tuto aktivitu je alokováno 43 % z dosud schválených finančních prostředků. Plnění
ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 90).
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 2 následujících podporovaných aktivit:
1.2.6262 a 1.2.7263. Celkem bylo za tyto dvě aktivity předloženo 8 projektů (1. a 2. výzva),
žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není moc uspokojivý.
Specifický cíl Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území
ČR však není naplňován vůbec a specifický cíl Prevence předčasných odchodů ze
vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním je plněn nedostatečně, pouze dva projekty jsou realizovány
v příslušných podporovaných aktivitách (1.2.4 a 1.2.5).
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (75%), Nestátní neziskové organizace (10 %),
Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže (10 %) a Sdružení
a asociace škol (5%).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Jihomoravském kraji doposud
alokováno 120 787 835,- Kč, což činí cca 60 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1264. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 76%.
• V rámci všech podporovaných aktivit, byl realizován alespoň jeden projekt. Nejméně
naplňovanou aktivitou je 1.3.2 se 2 realizovanými projekty z 9 předložených.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (50%), NNO (20%), Vysoké školy (27%) a Ostatní
vzdělávací instituce (3 %).
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Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
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Olomoucký kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v Olomouckém kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji “ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Olomouckém kraji“. Žádost každého Globálního grantu obsahuje přílohu č. 1, ta
definuje oblasti vzdělávací soustavy kraje, které jsou vůči celorepublikovému srovnání v
neuspokojivém stavu. Zaměření jednotlivých Globálních grantů směřuje ke zlepšení stavu těchto
problémových definovaných oblastí vzdělávání v kraji.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (březen 2008). Strategický dokument definuje
strategické návrhy a záměry v jednotlivých oblastech výchovy a vzdělávání (kap. 2.3). Lze říci, že
tyto záměry se věnují prioritním oblastem shodným s podporovanými oblastmi/aktivitami,
které uvádí i OPVK. Jedná se především o prioritní oblasti jako je počáteční, terciární a speciální
vzdělávání, jazykové vzdělávání, Environmentální a Zájmové vzdělávání a další. Jednou
z řešených oblastí v rámci strategického dokumentu jsou také Strukturální fondy EU v oblasti
vzdělávání. Jako klíčovým pro rozvoj vzdělávání v kraji byl uveden program OPVK financovaný
z prostředků Evropského sociálního fondu. Také je upozorněno na významnou roli
Olomouckého kraje jako jednoho ze Zprostředkujících subjektů v rámci tohoto Operačního
programu. Na základě uvedeného je možné konstatovat, že obsah Globálních grantů a prioritní
cíle uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Olomouckým krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy
1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:
GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Olomouckém kraji bylo doposud
alokováno 208 328 009,- Kč, což činí 80.6% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.9265. Na tuto aktivitu je
alokováno 46% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 42).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 6 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2 , 1.1.4, 1.1.7, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.15. Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 33
předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Výuky cizích
jazyků, Podpory škol v oblasti informačních center, Rozvoj partnerství škol mezi
sebou i s dalšími aktéry a Rozvoj kariérového poradenství.
•

V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny 4 typy konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (90%), Města, obce a svazky obcí (3%), Právnické osoby
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (2%), Vysoké školy (2%).

GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Olomouckém kraji doposud
alokováno 69 545 380,- Kč, což činí 74,1 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Olomouckého kraje je aktivita 1.2.1266.
Na tuto aktivitu je alokováno 73 % z dosud schválených finančních prostředků.
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• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 4 následujících podporovaných aktivit:
1.2.4267, 1.2.5268, 1.2.7269 a 1.2.8270. Celkem bylo za tyto čtyři aktivity předloženo 6
projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 je celkem uspokojivý.
Specifický cíl Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému
včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním však není vůbec naplňován.
Ostatní specifické cíle jsou naplňovány uspokojivě.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny tři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (67 %), NNO (28 %) a Organizace působící v oblasti
volného času dětí a mládeže (5 %).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Olomouckém kraji doposud
alokováno 87 054 351,- Kč, což činí 74 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1271. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 68,5%.
• V rámci všech podporovaných aktivit, byl realizován alespoň jeden projekt. Nejméně
naplňovanou aktivitou je 1.3.2272 s 1 realizovanými projekty ze 7 předložených.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (67%), NNO (13%), Ostatní vzdělávací instituce (12
%) a Vysoké školy (8%).
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Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
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Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
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Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
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Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek
volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
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Zlínský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání ve Zlínském kraji“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji “ a 1.3 „Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji“. Žádost každého Globálního
grantu v návaznosti na specifické cíle dané oblasti podpory popisuje problémové okruhy
vzdělávací soustavy kraje. Zaměření jednotlivých Globálních grantů směřuje ke zlepšení stavu
těchto problémových oblastí vzdělávání v kraji. Je avizován důraz na proporcionalitu podpory
mezi jednotlivé stupně vzdělávání.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2008). Strategický dokument definuje strategické
cíle a opatření vzdělávací soustavy v kraji (kap. 2). Lze říci, že tyto cíle se věnují prioritním
oblastem shodným s podporovanými oblastmi/aktivitami, které uvádí i OPVK. Jedná se
především o prioritní o Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání, Integrovaný
systém poradenství ve školství, Výuku cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií,
Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků, Prevenci sociálně patologických jevů ve
školách a školských zařízeních, Environmentální vzdělávání, výchova a osvěty ve školách a
školských zařízeních a Zahraniční spolupráci škol a školských zařízení. Program OPVK je v tomto
dokumentu označen jako vhodným programem pro financování a dosažení cílů v rámci
stanovených řešených oblastí. Na základě uvedeného je možné konstatovat, že obsah Globálních
grantů a prioritní cíle uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Zlínským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci prioritní osy 1. Na
základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 ve Zlínském kraji bylo doposud
alokováno 189 858 919,- Kč, což činí 77,7% z celkové alokace na oblast podpory 1.1.

•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.9273. Na tuto aktivitu je
alokováno 35% z dosud schválených finančních prostředků. Plnění ostatních
podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 3 (graf č. 50).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 5 následujících podporovaných aktivit:
1.1.2, 1.1.7, 1.1.12, 1.1.13, 1.11.14, 1.1.15. Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 24
předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný z nich však není realizován.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Podpory škol
v oblasti evaluace, Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry, Rozvoj
kariérového poradenství a Podpora informačních center.
•
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V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny 4 typy konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (87%), Právnické osoby působící ve vzdělávání
a kariérovém poradenství (8%), Města, obce a svazky obcí (2%), Hospodářská
komora (3%).
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GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo ve Zlínském kraji doposud
alokováno 43 652 301,- Kč, což činí 49,2 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2.
•

Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Zlínského kraje je aktivita 1.2.2275 je na ni
alokováno 39 % dosud schválených finančních prostředků. Na druhou nejvíce
zastoupenou aktivitu 1.2.1 je pak alokováno 21 % z dosud schválených finančních
prostředků. Plnění ostatních podporovaných aktivit je uvedeno v kapitole 4 (graf č. 98).

• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 3 následujících podporovaných aktivit:
1.2.5276, 1.2.6277 a 1.2.7278. Celkem bylo za tyto tři aktivity předloženo 9 projektů (1. a 2.
výzva), žádný z nich není realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 není moc uspokojivý.
Specifické cíle Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému
včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním a Rozvoj poradenství a
asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb jsou plněny
nedostatečně, vždy jen jeden projekt je realizován v příslušných podporovaných
aktivitách.
• V současné chvíli jsou do této oblasti podpory zapojeny dva typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (86 %) a Právnické osoby působící ve vzdělávání a
kariérovém poradenství (14 %)

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo ve Zlínském kraji doposud
alokováno 84 917 724,- Kč, což činí 76 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1279. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 42%.
• V rámci všech podporovaných aktivit, byl realizován alespoň jeden projekt. Nejméně
naplňovanou aktivitou je 1.3.2280 s 2 realizovanými projekty z 12 předložených.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• Aktuálně jsou do této oblasti podpory zapojeny čtyři typy konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (74%), NNO (11%), Ostatní vzdělávací instituce (5 %)
a Města, obce a svazky obcí (10%).
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Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním
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Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání
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Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
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Moravskoslezský kraj
V rámci předložených a následně schválených Globálních grantů 1.1 „Zvyšováni kvality ve
vzdělávání v kraji Moravskoslezském“ 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji
Moravskoslezském “ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském“. Žádost
každého Globálního grantu v návaznosti popisuje problémové okruhy vzdělávací soustavy kraje.
Zaměření jednotlivých Globálních grantů směřuje ke zlepšení stavu těchto problémových oblastí
vzdělávání v kraji. Je avizován důraz na proporcionalitu podpory mezi jednotlivé stupně
vzdělávání.
Jedním ze základních strategických dokumentů kraje je Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2008). Strategický dokument definuje
strategické cíle a opatření vzdělávací soustavy v kraji (kap. 2 a 3). Lze říci, že tyto cíle se věnují
prioritním oblastem shodným s podporovanými oblastmi/aktivitami, které uvádí i OPVK. Jedná
se především o priority jako je Podpora kurikulární reformy, Podpora rozvoje odborného
vzdělávání, Podpora využívání ICT a zlepšování komunikace v cizích jazycích, Vytváření
krajského systému kvality vzdělávání, Rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání, Vytváření
krajského systému poradenství, Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků, Rozvoj
dalšího vzdělávání ve školách. Na základě uvedeného je možné konstatovat, že obsah Globálních
grantů a prioritní cíle uvedené ve výše zmíněném strategickém dokumentu jsou v souladu s cíli
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci 1. a 2. výzvy byly Moravskoslezským krajem vyhlášeny všechny aktivity v rámci
prioritní osy 1. Na základě provedené analýzy dat obou výzev k 31. 12. 2009 lze konstatovat, že:

GG 1. 1
•

Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 v Moravskoslezském kraji bylo
doposud alokováno 427 542 885,- Kč, což činí 82,5% z celkové alokace na oblast
podpory 1.1.

• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci kraje je aktivita 1.1.3281. Na tuto aktivitu je
alokováno 19% z dosud schválených finančních prostředků.
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění 2 podporovaných aktivit: 1.1.7, 1.1.12.
Celkem se tyto aktivity vyskytovaly u 2 předložených projektů (1. a 2. výzva), žádný
z nich však není realizován. Nízký zájem o tyto aktivity by však neměl ohrozit plnění cílů
pro oblast podpory 1.1, uvedených v Prováděcím dokumentu OPVK.
• Z uvedeného vyplývá, že dostatečně není naplňována především oblast Rozvoje
partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry a částečně také Podpora výuky
cizích jazyků.
•

V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno 7 typů konečných příjemců, a to
Školy a školská zařízení (72%), NNO (7%), Právnické osoby působící ve vzdělávání
a kariérovém poradenství (7%), Vysoké školy (6%), Města, obce a svazky obcí
(5%), Sdružení a asociace škol (2%), Hospodářská komora (1%).
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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GG 1.2
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 bylo v Moravskoslezském kraji
doposud alokováno 147 764 393,- Kč, což činí 78,5 % z celkové alokace na oblast
podpory 1.2.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou v rámci Moravskoslezského kraje je aktivita 1.2.1282.
Na tuto aktivitu je alokováno 33 % z dosud schválených finančních prostředků.
• Dosud se nepodařilo dostatečně zajistit plnění pouze podporované aktivity 1.2.7283.
Celkem byly za tuto aktivitu předloženy 2 projekty (1. a 2. výzva), žádný z nich však není
realizován.
• Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 je uspokojivý. Všechny
specifické cíle jsou uspokojivě naplňovány.
• V současné chvíli je do této oblasti podpory zapojeno pět typů konečných příjemců,
a to Školy a školská zařízení (81 %), Nestátní neziskové organizace (8 %), Vysoké
školy (5%), Města, obce a svazky obcí (3 %) a Právnické osoby působící
ve vzdělávání a kariérovém poradenství (3 %).

GG 1.3
• Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 bylo v Moravskoslezském kraji
doposud alokováno 183 355 471,- Kč, což činí 78 % z celkové alokace na oblast
podpory 1.3.
• Nejvíce zastoupenou aktivitou je 1.3.1284. Na tuto aktivitu se také váže nejvíce dosud
schválených finančních prostředků – 58%.
• Nejméně naplňovanou aktivitou je 1.3.2285 s 2 realizovanými projekty z 15
předložených.
• Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
• Aktuálně je do této oblasti podpory v rámci Moravskoslezského kraj zapojeno 6 typů
konečných příjemců, a to Školy a školská zařízení (41%), NNO (26%), Vysoké školy
(20%), Ostatní vzdělávací instituce (8 %) a Města, obce a svazky obcí (3%) a
Sdružení a asociace škol (2%).
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Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
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6.2 Celkové shrnutí naplnění záměrů Globálních grantů prioritní osy 1 OPVK
Tato kapitola poskytuje stručné a komplexní shrnutí výsledků analýzy dat jednotlivých
Globálních grantů realizovaných 13 kraji ČR v rámci prioritní osy 1 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V předcházejících kapitolách byl uveden přehled za jednotlivé kraje v rámci podporovaných
aktivit oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 dle počtu předložených a realizovaných projektů, alokace
finančních prostředků na jednotlivé podporované aktivity za 1. a 2. výzvu a také dle struktury
konečných příjemců. Následně bylo zhodnoceno naplňování věcných cílů schválených Globálních
grantů jednotlivých krajů s jejich aktuálním stavem a byla zhodnocena vazba cílů GG
na strategické dokumenty krajů.
V rámci shrnutí lze konstatovat, že realizace a nastavení jednotlivých Globálních grantů v rámci
všech krajů je nejen v souladu s OPVK, ale také se Strategickými dokumenty stanovujícími
základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání - Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy. Povinnost zpracovávat tento dokument je všem krajům stanovena
na základě ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Struktura tohoto dokumentu je následně
určena vyhláškou MŠMT.

GG – oblast podpory 1.1
V rámci všech krajů byly vyhlášeny během 1. a 2. výzvy všechny podporované aktivity.
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.1.3286. Tato aktivita se vyskytuje
ve 119 dosud realizovaných projektech ze 747 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Druhou nejvíce zastoupenou aktivitou je: 1.1.9287, která se vyskytuje v 125 realizovaných
projektech z 549 předložených.
Třetí v pořadí je pak aktivita 1.1.8288, která se vyskytuje v 68 realizovaných projektech ze 421
předložených.
Nejméně zastoupenou podporovanou aktivitou je:
− 1. 1. 7. - Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích
jazyků.
Z celkem 24 předložených projektů jsou k 31. 12. 2009 realizovány pouze 2 projekty. Tato
aktivita je realizována v rámci dvou krajů.
Druhou nejméně podporovanou aktivitou je:
- 1.1.12 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou
a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje).
Tato aktivita je realizována ve 3 krajích. Z celkem 29 předložených projektů byly realizovány 3
projekty.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 157)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 158.) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit souhrnně
za všechny sledované kraje.
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Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
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Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
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Zlepšování podmínek pro vyučování ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
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Graf 157: Počet předložených projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.1 (1. a 2.
výzva)

Graf 158: Počet realizovaných, k 31. 12. 2009 projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast
podpory 1.1 (1. a 2. výzva)

Výše289 alokovaných finančních prostředků a souhrnné vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.1 se ve všech krajích váže celkem
2 699 263 797,- Kč (74 % z celkové alokace na oblast podpory 1.1). Celková alokace pro
všechny kraje na tuto oblast podpory činí 3 639 368 831,- Kč (55% z celkové alokace na celou
prioritní osu 1.1 OPVK).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.1.3. Největší objem finančních
prostředků je však alokován na druhou nejvíce zastoupenou aktivitu 1.1.9 – 497 903 815,- Kč
(18,4 % z dosud schválených finančních prostředků).

289

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 159: Objem finančních prostředků za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.1
(realizované projekty, 1. a 2. výzva)
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Struktura příjemců
Následující graf přináší pohled na strukturu příjemců za všechny sledované kraje v rámci oblasti
podpory 1.1.
Lze konstatovat, že nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců v rámci oblasti podpory
1.1 OPVK jsou Školy a školská zařízení (81 %). Druhou nejvýznamnější skupinu příjemců pak
tvoří Nestátní neziskové organizace (7 %).
Dalšími aktivními skupinami příjemců pak jsou:
- Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (5%);
- Vysoké školy (2%) ;
- Města, obce a svazky obcí (2%);
- Dále viz graf.
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.
Graf 160: Struktura příjemců Globálních grantů, oblast podpory 1.1, 1. -2. výzva
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Z uvedeného vyplývá, že největší pozornost žadatelů/příjemců je věnována oblastem týkajících
se Podpory a zavádění ICT do výuky a následně Dokončení kurikulární reformy. Za
uspokojivé lze také uvést plnění v oblasti Environmentálního vzdělávání. Plnění dalších
prioritních (tematických oblastí) lze označit za rovnoměrné. Dostatečně nejsou pak
naplňovány především oblasti Rozvoje partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry a také
Podpora výuky cizích jazyků.

GG – oblast podpory 1.2
Všechny sledované kraje v rámci 1. a 2. výzvy vyhlásily všech 8 podporovaných aktivit. Pouze
Ústecký kraj v 1. výzvě vyhlásil 4 podporované aktivity (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.6) z 8, ve druhé a
třetí výzvě již však vyhlásil všech 8 podporovaných aktivit.
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou je aktivita 1.2.1290. Tato aktivita se vyskytuje
v 89 dosud realizovaných projektech z 287 předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Druhou nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.3291, která se vyskytuje v 39 realizovaných
projektech ze 139 předložených.
Třetí v pořadí je pak aktivita 1.2.2293, která se vyskytuje v 28 realizovaných projektech ze 180
předložených.
V rámci aktivit 1.2.4, 1.2.5 a 1.2.6 a 1.2.8 se v průměru realizuje 10 projektů.
Nejméně zastoupenou podporovanou aktivitou je:
− 1.2.7 - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území.
Z celkem 15 předložených projektů k 31. 12. 2009 nebyl realizován ani 1 projekt.
Druhou nejméně podporovanou aktivitou je:
- 1.2.8 - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému
vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů
uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
Tato aktivita je realizována ve 4 krajích. Největší zastoupení má kraj Moravskoslezský,
kde se tato aktivita vyskytuje ve 3 realizovaných projektech (tvoří 37,5 %).
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 161)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 162) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit souhrnně
za všechny sledované kraje.

290
Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
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Graf 161: Počet předložených projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.2 (1. a 2.
výzva)

Graf 162: Počet realizovaných, k 31. 12. 2009 projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast
podpory 1.2 (1. a 2. výzva)

Výše295 alokovaných finančních prostředků a souhrnné vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.2 se ve všech krajích váže celkem
848 345 658,- Kč (64 % z celkové alokace na oblast podpory 1.2). Celková alokace pro všechny
kraje na tuto oblast podpory činí 1 323 406 847,- Kč (20% z celkové alokace na celou prioritní
osu 1.1 OPVK).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.2.1. Na tuto aktivitu je tudíž
alokován i největší objem finanční prostředků – 337 878 839,- Kč (40 % z dosud
schválených finančních prostředků).

295

Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.
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Graf 163: Objem finančních prostředků za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.2
(realizované projekty, 1. a 2. výzva)

Struktura příjemců

Vyjádření vazby schválených
finančních prostředků na
jednotlivé podporované
aktivity
(%)
1.2.1
40 %
1.2.2
13 %
1.2.3
28 %
1.2.4
4%
1.2.5
5%
1.2.6
7%
1.2.7
0%
1.2.8
3%

Následující graf přináší pohled na strukturu příjemců za všechny sledované kraje v rámci oblasti
podpory 1.2.
Lze konstatovat, že nejvíce zastoupenou skupinou konečných příjemců v rámci oblasti podpory
1.2 OPVK jsou Školy a školská zařízení (75 %). Druhou nejvýznamnější skupinu příjemců pak
tvoří Nestátní neziskové organizace (17 %).
Dalšími aktivními skupinami příjemců pak jsou:
- Vysoké školy (4%) ;
- Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže (2%);
- Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství (2%);
- Města, obce a svazky obcí (0%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory neangažují.

Graf 164: Struktura příjemců Globálních grantů, oblast podpory 1.2, 1. -2. výzva
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Aktuální stav naplňování specifických cílů oblasti podpory 1.2 je celkem uspokojivý. Specifický
cíl Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb a
Vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním však není
dostatečně naplňován. Ostatní specifické cíle jsou naplňovány uspokojivě.

GG – oblast podpory 1.3
V rámci 1. a 2. výzvy byly vyhlášeny všechny podporované aktivity oblasti podpory 1.3.
Nejvíce zastoupenou podporovanou aktivitou v rámci Globálních grantů oblasti podpory 1.3
je aktivita 1.3.1296. Tato aktivita se vyskytuje ve 135 dosud realizovaných projektech ze 485
předložených v rámci 1. a 2. výzvy.
Druhou nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.3.4297, která se vyskytuje v 41 realizovaných
projektech z 236 předložených.
Třetí v pořadí je pak aktivita 1.3.3298, která se vyskytuje ve 35 realizovaných projektech ze 167
předložených.
Nejméně zastoupenou podporovanou aktivitou byla aktivita 1.3.2 – Metodická podpora výuky
cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. V rámci této aktivity
se vyskytuje celkem schválených 17 projektů, z 95 předložených.
Následující grafy pak přináší detailní přehled toho, kolik projektů bylo předloženo (graf č. 165)
a kolik z nich je realizováno (graf č. 166) v rámci jednotlivých podporovaných aktivit souhrnně
za všechny sledované kraje.
Graf 165: Počet předložených projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.3 (1. a 2.
výzva)
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
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Graf 166: Počet realizovaných, k 31. 12. 2009 projektů za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast
podpory 1.3 (1. a 2. výzva)

Výše299 alokovaných finančních prostředků a souhrnné vyjádření jejich procentuální vazby
na jednotlivé podporované aktivity, je uvedena v následujícím grafu a tabulce.
Na schválené projekty v rámci oblasti podpory 1.3 se ve všech krajích váže celkem
1 063 659 865,- Kč (64 % z celkové alokace na oblast podpory 1.3). Celková alokace pro
všechny kraje na tuto oblast podpory činí 1 654 258 559,- Kč (25% z celkové alokace na celou
prioritní osu 1.1 OPVK).
Jak již bylo zmíněno, nejvíce zastoupenou aktivitou je aktivita 1.3.1. Na tuto aktivitu je tudíž
alokován i největší objem finančních prostředků – 626 495 227,- Kč (59 % z dosud
schválených finančních prostředků).
Ačkoliv je druhou nejvíce zastoupenou aktivitou aktivita 1.3.4, je na ní alokován menší objem
finančních prostředků (15% z dosud schválených finančních prostředků) než na aktivitu 1.3.3,
která je 3. v pořadí co do zastoupení. Na tuto aktivitu je prozatím alokováno 19 % z dosud
schválených finančních prostředků.
Graf 167: Objem finančních prostředků za všechny kraje v rámci Globálních grantů, oblast podpory 1.3
(realizované projekty, 1. a 2. výzva)
Vyjádření vazby schválených
finančních prostředků na
jednotlivé podporované
aktivity
(%)
1.3.1
59 %
1.3.2
7%
1.3.3
19 %
1.3.4
15 %
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Jedná se o objem financí schválených/kontrahovaných projektů za 1. a 2. výzvu.

123

Struktura příjemců
Následující graf přináší pohled na strukturu příjemců za všechny sledované kraje v rámci oblasti
podpory 1.3.
Lze konstatovat, že největší skupinou konečných příjemců v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK
jsou Nestátní neziskové organizace (36%). Druhou nejvýznamnější skupinou příjemců jsou
Školy a školská zařízení (32%).
Dalšími aktivními skupina příjemců pak jsou:
- Hospodářská a agrární komora (13%);
- Vysoké školy (9%);
- Ostatní vzdělávací instituce (8%);
- Města, obce a svazky obcí (2%).
Ostatní typy příjemců se v rámci této oblasti podpory významně neangažují.

Graf 168: Struktura příjemců Globálních grantů, oblast podpory 1.3, 1. -2. výzva

Současný stav plnění specifických cílů za oblast podpory 1.3 lze považovat za uspokojivý.
Nejméně naplňovaným cílem je Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti řízení a personální politiky a Metodická podpora výuky cizích jazyků,
včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v
rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
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7. Závěr
Analýza globálních grantů prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v rámci 13 krajů přinesla detailní pohled na současný stav naplňování
jednotlivých oblastí podpory a jednotlivých podporovaných aktivit v rámci těchto oblastí. Míra
plnění jednotlivých aktiv odpovídá zájmu způsobilých subjektů (žadatelů/konečných příjemců)
o tyto aktivity. Některé podporované aktivity jsou naplňovány bez problémů, jiné nejsou
naplňovány vůbec. Další průběh plnění podporovaných aktivit a výstupů realizovaných projektů
je třeba dále pečlivě monitorovat.
Zpracovaná analýza není analýzou vzdělanostních potřeb v jednotlivých krajích. Jejím cílem bylo
především zmapovat obecné zaměření předložených/realizovaných projektů (ve vazbě
na podporované aktivity) ve dvou výzvách v rámci tří oblastí podpory OPVK.
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Prováděcí dokument k Operačnímu Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze
k 5. 2. 2010);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje (aktuální
verze dokumentu, březen 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje (únor
2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje (březen
2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje
(únor 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008
(březen 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje
(2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (březen
2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2008
(únor 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji
(aktuální verze dokumentu, leden 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje 2008/2010
(březen 2008);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 (2008).
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2008).
Výroční zpráva Jihočeského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Jihomoravského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Karlovarského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Královéhradeckého kraje o realizaci globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Libereckého kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Moravskoslezského kraje o realizaci globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Olomouckého kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Pardubického kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Plzeňského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Středočeského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Ústeckého kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva kraje Vysočina o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
Výroční zpráva Zlínského kraje o realizaci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost za rok 2009.
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Schválené žádosti Jihočeského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Schválené žádosti Jihomoravského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální
grant 1.3.
Schválené žádosti Karlovarského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální
grant 1.3.
Schválené žádosti Královéhradeckého kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a
Globální grant 1.3.
Schválené žádosti Libereckého kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Schválené žádosti Moravskoslezského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a
Globální grant 1.3.
Schválené žádosti Olomouckého kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální
grant 1.3.
Schválené žádosti Pardubického kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální
grant 1.3.
Schválené žádosti Plzeňského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Schválené žádosti Středočeského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální
grant 1.3.
Schválené žádosti Ústeckého kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Schválené žádosti kraje Vysočina o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Schválené žádosti Zlínského kraje o Globální grant 1.1, Globální grant 1.2 a Globální grant
1.3.
Analýzy výzev Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Jihomoravského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Karlovarského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Libereckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Pardubického kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Středočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
Analýzy výzev Zlínského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008.
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http://www.esfcr.cz
http://www.msmt.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.kraj-lbc.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.pardubickykraj.cz
http://www.kr-plzensky.cz
http://www.kr-stredocesky.cz
http://www.kr-ustecky.cz
http://www.kr-vysocina.cz
http://www.kr-zlinsky.cz
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