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1

ÚVOD

Obecným cílem analýzy je zhodnocení čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) a formulace doporučení a
jejich zdůvodnění pro případný přesun alokovaných finančních prostředků mezi prioritními osami (oblastmi
podpory).
Řešení studie směřovalo k dosaţení následujících výstupů:
1.
2.
3.
4.

Analýzy dosaţeného věcného a finančního pokroku v implementaci OP VK.
Vyhodnocení čerpání finančních prostředků ve vztahu k věcnému pokroku a poptávce a struktuře ţadatelů
OP VK v rámci jednotlivých prioritních os s důrazem na prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání a prioritní
osu 3 – Další vzdělávání.
Formulace zdůvodnění potřeby realokace finančních prostředků mezi prioritními osami OP VK.
Formulace doporučení pro případnou úpravu cílových hodnot relevantních monitorovacích indikátorů
v rámci indikátorové soustavy OP VK a prioritních os (resp. oblastí podpory).

Uvedené výstupy byly dosaţeny prostřednictvím plnění specifických úkolů:
Úkol č. 1 – Na základě předchozích evaluačních studií, analýz a šetření provést hodnocení stavu implementace
OP VK, jednotlivých prioritních os, zejména prioritní osy 1 a 3 (viz kapitola 2).
Úkol č. 2 – Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni OP VK a podrobně a
adekvátně zdůvodnit nutnost realokace mezi prioritními osami 1 a 3 (viz kapitola 3).
Úkol č. 3 – Zanalyzovat naplňování indikátorů ve vztahu k finančnímu pokroku OP VK, navrhnout doporučení pro
úpravu cílových hodnot relevantních indikátorů OP VK, zejména cílových hodnot monitorovacích indikátorů
v rámci prioritních os 1 a 3, resp. oblastí podpory (viz kapitola 3).
Zpracovatel vycházel při plnění úkolů z následujících podkladů a informací:
1.
2.
3.

4.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prováděcí dokument OP VK
Zpracované evaluace a analýzy:
3.1. Studie proveditelnosti PIVO II (Podpora individuálního vzdělávání občanů) (MŠMT);
3.2. Stanovení hodnot monitorovacích indikátorů OP VK (MŠMT);
3.3. Analýza grantových projektů OP VK (MŠMT);
3.4. Roční problémové vyhodnocení OP VK (MŠMT);
3.5. Metodický pokyn pro revizi operačních programů 2007 – 2013 (MMR)
3.6. Analýza věcného pokroku operačních programů v rámci programového období 2007 – 2013 (MMR)
3.7. Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci pro období 2007-2013 (2006) (MMR)
3.8. Měsíční reporting ŘO OP VK (MŠMT)
Výstupní sestavy z IS MSSF
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2
2.1

ANALÝZA DOSAŽENÉHO VĚCNÉHO A FINANČNÍHO POKROKU V IMPLEMENTACI OP VK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaný z Evropského sociálního fondu je zaměřen na
oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách včetně
komplexního systému celoţivotního učení. Svou kvalifikaci si s pomocí finanční podpory z OP VK mohou
zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. Z územního hlediska jsou intervence OP VK zaměřeny na
podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných
oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (především prioritní osa 4).
OP VK podporuje jednu z nejdůleţitějších oblastí nezbytnou pro růst konkurenceschopnosti České republiky.
Kvalita a dostupnost kvalitní pracovní síly, její vzdělání a přizpůsobivost jsou klíčovými faktory pro růst zaloţený
na znalostní ekonomice, coţ je jedním z hlavních cílů NSRR. Zvýšení účinnosti a účelnosti v tomto operačním
programu významně podmiňuje dosaţení cílů NSRR i příspěvek ČR k Lisabonské strategii. Podpora vzdělávání
je důleţitou součástí podpory konkurenceschopnosti ekonomiky, zejména ve středně a dlouhodobém období.
Díky vazbě aktivit OP VK na středně a dlouhodobé posilování konkurenceschopnosti Česka je ţádoucí čerpání
co nejvíce posílit a zejména zvýšit efektivnost a potenciální protikrizový přínos i dlouhodobý přínos podpořených
projektů pro konkurenceschopnou ekonomiku.
Struktura intervencí a alokace prostředků OP VK
Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR
prostřednictvím systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního
systému celoživotního učení a zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj (V&V).
Specifické cíle OP VK představující cesty, které povedou k naplnění globálního cíle:
1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro
zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě
a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a
k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a
udrţitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoţivotního učení prostřednictvím rozvoje systému
počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoţivotního
učení.
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OP VK sleduje dosaţení globálního cíle prostřednictvím čtyř tematických prioritních os doprovázených prioritní osou technické pomoci k implementaci OP VK.
Předmětem této analýzy je především změna ve struktuře intervencí, jak je zobrazena na schématu níţe (tj. vytvoření nové oblasti podpory v prioritní ose 1, která bude
financována realokací prostředků z prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1).
Strategický plán OP VK

Globální cíl OP VK

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR
prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení
podmínek ve VaV

Specifické cíle OP VK
Rozvoj a zkvalitňování počátečního
vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí absolventů pro zvýšení jejich
uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání.

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání
směrem k propojení s výzkumnou a
vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě
absolventů uplatnitelných ve znalostní
ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro
výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a
efektivních nástrojů, které by podporovaly
inovační proces jako celek.

Posílení adaptability a flexibility lidských
zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky a
udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím
podpory dalšího vzdělávání jak na straně
nabídky, tak poptávky.

Vytvoření moderního, kvalitního a
efektivního systému celoživotního učení
prostřednictvím rozvoje systému
počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání včetně propojení těchto
jednotlivých částí systému celoživotního
učení.

Prioritní osy OP VK
2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

3 - Další vzdělávání

4a a 4b - Systémový rámec celoživotního
učení

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

3.1 Individuální další vzdělávání

4.1 Systémový rámec celoživotního učení

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně
dětí a žáků se SVP

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách

2.4 Partnerství a sítě

1 - Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory OP VK

1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na středních školách
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Prostředky regionální politiky EU jsou do prioritních os a jejich dílčích oblastí podpory alokovány dle následující
tabulky.
tabulka č. 1 – Alokace prostředků OP VK (EUR)
Prioritní
osa

Oblast podpory

Příspěvek EU
(ESF)

Příspěvek
Národních
zdrojů

Celkové zdroje

1

Počáteční vzdělávání

675 500 057

119 205 892

794 705 949

1.1

Zvyšování kvality ve vzdělávání

243 918 037

43 044 359

286 962 396

1.2

Rovné příležitostí dětí a žáků

108 497 793

19 146 669

127 644 462

110 857 295

19 563 053

130 420 348

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol

2

1.4

Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na ZŠ

159 375 000

28 125 000

187 500 000

1.5

Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na SŠ

52 851 932

9 326 811

62 178 743

626 536 268

110 565 224

737 101 492

Terciární vzdělávání a LZ ve V&V
2.1

Vyšší odborné vzdělávání

15 025 901

2 651 630

17 677 531

2.2

Vysokoškolské vzdělávání

255 555 067

45 097 953

300 653 020

2.3

Lidské zdroje ve V&V

232 025 049

40 945 597

272 970 646

2.4

Partnerství a sítě

123 930 251

21 870 044

145 800 295

226 473 005

39 965 825

266 438 830

Další vzdělávání

3

4

3.1

Individuální další vzdělávání

56 861 108

10 034 314

66 895 422

3.2

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

169 611 897

29 931 511

199 543 408

227 082 812

40 073 437

267 156 249

Systémový rámec celoživotního
vzdělávání
4.1
a

Systémový rámec celoživotního
vzdělávání

210 862 611

37 211 049

248 073 660

4.1
b

Systémový rámec celoživotního
vzdělávání

16 220 201

2 862 388

19 082 589

73 122 639

12 903 996

86 026 635

Technická pomoc

5
5.1
a

Řízení, kontrola, monitorování a
hodnocení programu

66 678 143,16

11 766 731,52

78 444 874,68

5.2
a

Informovanost a publicita
programu

3 402 982,82

600 526,40

4 003 509,22

5.3
a

Zvýšení absorpční kapacity

2 392 705,02

422 242,07

2 814 947,09

5.1
b

Řízení, kontrola, monitorování a
hodnocení programu

596 922,70

105 339,73

702 262,43

5.2
b

Informovanost a publicita
programu

30 465,18

5 376,23

35 841,41
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Příspěvek EU
(ESF)

Příspěvek
Národních
zdrojů

Celkové zdroje

21 420,12

3 780,03

25 200,16

OP VK – Cíl Konvergence

1 811 845 772

319 737 490

2 131 583 262

OP VK – Cíl Konkurenceschopnost

16 869 009

2 976 884

19 845 893

OP VK Celkem

1 828 714 781

322 714 374

2 151 429 155

Prioritní
osa

Oblast podpory
5.3
b

Zvýšení absorpční kapacity

zdroj: PD OP VK, str. 154 – 155 k 9. 6. 2011

Pozn. * V souladu s nařízeními a za účelem zajištění jednotného rámce systémových aktivit ESF v oblasti
vzdělávání je vyuţívána kombinace prostředků z cíle Konvergence a cíle Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost. Tzv. vícecílovost se týká takových aktivit, u nichţ je ţádoucí, aby jejich realizace postihla celé
území ČR v PO 4a a 4b a PO 5a a 5b. Alokace na cíl Regionální konkurenceschopnosti jsou v tabulce výše
zvýrazněny kurzívou.
2.2

Pokrok implementace OP VK

Věcný pokrok implementace OP VK lze hodnotit primárně dvěma způsoby:
1.
2.

hodnocení monitorovacích indikátorů programu a prioritních os
hodnocení míry čerpání alokovaných prostředků

Hodnocení monitorovacích indikátorů programu a prioritních os
Indikátorová soustava operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ve srovnání s ostatními OP
velice rozsáhlá a sloţitá. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je jedním z programů
financovaných ESF, u nichţ je dle přílohy XXIII nařízení EK č. 1828/2006 poţadováno ze strany Evropské komise
detailní sledování účastníků operací nejen podle genderového rozdělení, ale rovněţ dle zranitelných skupin na
trhu práce (menšiny, migranti apod.). I to značně přispívá k tomu, ţe indikátorová soustava OP VK obsahuje více
neţ 150 monitorovacích ukazatelů. Věcný pokrok implementace OP VK je proto pro potřeby této studie hodnocen
pouze z hlediska vybraných indikátorů výsledku a výstupu.
Indikátory výsledků díky své vazbě na bezprostřední a okamţitý přínos programu mají v kontextu tohoto
hodnocení věcného pokroku menší vypovídací schopnost. Indikátory výstupů, které charakterizují činnost a
podávají informace o výstupech jednotlivých operací v rámci operačního programu, naproti tomu dokáţou
poměrně věrně vyjádřit věcný pokrok v implementaci OP VK.
Z hodnocení byly vyloučeny indikátory, pro něţ z důvodu zohlednění rovných příleţitostí a zákazu diskriminace
nebyla stanovena cílová hodnota (genderové rozčlenění podpořených osob) nebo ty, pro které nebyla v průběhu
implementace OP VK zajištěna ţádná data o vývoji. Statistické indikátory typu kontext rovněţ nebyly do
hodnocení zahrnuty.
Pro hodnocení dosaţených hodnot stanovených indikátorů programu byla pouţita data ze sestavy MSC106/A
Hodnoty indikátorů na programech (stav k 30. červnu 2011). Statistické údaje s víceletou periodicitou sledování
byly převzaty ze sestavy MSC241/A generované k datu 3. března 2011.
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Na úrovni programu jsou hodnoceny tyto indikátory výstupu a výsledku:
Tabulka č. 2 – Věcný pokrok OP VK
Kód
indikátoru

062000
062500
064000

064310
074600

Úplný název indikátoru

Podíl absolventů středního vzdělávání
s maturitní zkouškou na
odpovídající populaci
Podíl studujících v terciárním
vzdělávání na odpovídající populaci.
Podíl obyvatel ve věku 25-64
účastnících se dalšího vzdělávání
(Life-long learning) na populaci 25-64
let
Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů
Počet úspěšně podpořených osob

Typ
indikátoru

Měrná
jednotka
indikátoru

Zdroj
indikátoru

Výchozí
hodnota
indikátoru

Cílová hodnota
indikátoru

Závazek
příjemce

Závazek
příjemce
v%

Dosažená hodnota
indikátoru

Dosažená
hodnota
v%

Výsledky

Počet
procent

ÚIV

56,00

59,00

N/A

N/A

59,52*

100,88

Výsledky

Počet
procent

ÚIV

45,00

55,00

N/A

N/A

29,87*

54,31

Výsledky

Počet
procent

ČSÚ,
Eurostat

5,60

10,00

N/A

N/A

5,60*

56,00

Výstupy

Počet
produktů

Gestor OP

0,00

10 395,00

42 372,00

407,62

11 138,00

107,15

Výstupy

Počet osob

Gestor OP

0,00

2 308 500,00

508 753,00

22,04

128 323,00

5,56

Pozn.: Zdroj dat: MSC106/A Hodnoty indikátorů na programech (stav k 30. červnu 2011), N/A = údaj je nerelevantní nebo není k dispozici, *statistický údaj, převzatý se sestavy MSC241/A (stav k 3. březnu 2011).
Plnění monitorovacích indikátorů je sledováno ve vztahu k jejich cílovým hodnotám na úrovni programu. Závazek příjemce představuje sumu hodnot, k jejichţ naplnění se příjemci zavázali v právních aktech. Údaj
o dosaţených hodnotách vychází z ukončených projektů a z projektů v realizaci se schválenou monitorovací zprávou.
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Následující graf vyjadřuje plnění relevantních indikátorů výstupu a výsledku na úrovni programu v procentuálním
vyjádření. Údaje v grafu vychází z dosaţených hodnot indikátorů z ukončených projektů a ze schválených
monitorovacích zpráv projektů v realizaci (stav k 30. červnu 2011).
Graf č.1 – Věcný pokrok OPVK v %

Z výše uvedené tabulky i grafu je patrné, ţe na programové úrovni je u indikátorů výstupu výrazným úspěchem
tvorba vzdělávacích produktů. Dosaţené hodnoty indikátoru vyjadřující počet úspěšně podpořených osob jsou
však kriticky nízké. Primární příčinou niţšího naplňování tohoto indikátoru je výrazně nadsazená cílová hodnota
jak na úrovni programu, tak na úrovni prioritní osy 3, a to především kvůli předpokladu implementace oblasti
podpory 3.1 prostřednictvím projektu Podpora Individuálního Vzdělávání Občanů (PIVO). Indikátory výsledku jsou
na programové úrovni naplňovány vzhledem k fázi implementace i vzhledem k několikaleté periodicitě sledování
a způsobu získávání zdrojových dat adekvátně.
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Na úrovni prioritních os 1 a 3 jsou hodnoceny tyto indikátory výstupu:
Tabulka č. 3 – Věcný pokrok prioritní osy 1
Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

Typ indikátoru

Měrná
jednotka
indikátoru

Zdroj
indikátoru

Výchozí
hodnota
indikátoru

Cílová hodnota
indikátoru

Závazek
příjemce

Závazek
příjemce
v%

Dosažená
hodnota
indikátoru

Dosažená
hodnota
v%

064310

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Výstupy

Počet
produktů

Gestor OP

0

6 300,00

34 516,00

547,87

10 396,00

165,02

074600

Počet úspěšně podpořených
osob

Výstupy

Počet osob

Gestor OP

0

368 100,00

128 967,00

35,04

37 392,00

10,16

Pozn.: Zdroj dat: MSC106/A Hodnoty indikátorů na programech (stav k 30. červnu 2011. Plnění monitorovacích indikátorů je sledováno ve vztahu k jejich cílovým hodnotám na úrovni prioritní osy 1. Závazek
příjemce představuje sumu hodnot, k jejichţ naplnění se příjemci zavázali v právních aktech. Údaj o dosaţených hodnotách vychází z ukončených projektů a projektů v realizaci se schválenou monitorovací zprávou.
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Graf č. 2 - Věcný pokrok prioritní osy 1 v %

V rámci prioritní osy 1 došlo jiţ k překročení cílového počtu nových a inovovaných produktů, nicméně počet
úspěšně podpořených osob zatím není uspokojivý. Na niţším plnění indikátoru „Počet úspěšně podpořených
osob“ má značný podíl nadhodnocení cílové hodnoty na počátku programovacího období, zčásti však také
specifický způsob sledování plnění věcného pokroku v rámci zjednodušeného administrace projektů formou
šablon jednotkových nákladů v rámci oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách. U tohoto zjednodušeného typu administrace nejsou k dispozici v informačním systému v sestavách o
indikátorech údaje o závazcích příjemce, ale pouze údaje o dosaţených hodnotách indikátorů. Tyto projekty jsou
k referenčnímu datu 30. června 2011 prozatím v 1. polovině své realizace a údaje o dosaţených hodnotách
indikátorů budou ve větší míře dostupné z následujících monitorovacích zpráv. Z predikcí však lze předpokládat,
ţe díky realizaci projektů v rámci oblasti podpory 1.4 a navrhované oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na středních školách, bude cílová hodnota tohoto indikátoru z větší části naplněna.
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Tabulka 4 – Věcný pokrok prioritní osy 3
Kód
indikátoru

Úplný název indikátoru

Typ indikátoru

Měrná
jednotka
indikátoru

Zdroj
indikátoru

Výchozí
hodnota
indikátoru

Cílová
hodnota
indikátoru

Závazek
příjemce

Závazek
příjemce
v%

Dosažená
hodnota
indikátoru

Dosažená
hodnota
v%

64310

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Výstupy

Počet
produktů

Gestor OP

0

2 300,00

4 627,00

201,17

275

11,96

74600

Počet úspěšně podpořených osob

Výstupy

Počet osob

Gestor OP

0

1 800 000,00

34 922,00

1,94

2 490,00

0,14

Pozn.: Zdroj dat: MSC106/A Hodnoty indikátorů na programech (stav k 30. červnu 2011. Plnění monitorovacích indikátorů je sledováno ve vztahu k jejich cílovým hodnotám na úrovni prioritní osy 3. Závazek
příjemce představuje sumu hodnot, k jejichţ naplnění se příjemci zavázali v právních aktech. Údaj o dosaţených hodnotách vychází z ukončených projektů a projektů v realizaci se schválenou monitorovací zprávou.
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Graf č. 3 – Věcný pokrok prioritní osy 3 v %

Na úrovni prioritní osy 3 jsou dosaţené hodnoty indikátorů výstupů poměrně nízké. Avšak dle závazků příjemců
lze predikovat, ţe v případě počtu nově vytvořených či inovovaných produktů dojde k aţ dvojnásobnému
překročení cílové hodnoty indikátoru na úrovni oblasti podpory 3.2 i celé prioritní osy 3. Zanedbatelný podíl plnění
indikátoru "Počet úspěšně podpořených osob" je dán výrazně nadsazenou cílovou hodnotou indikátoru na oblasti
podpory 3.1.
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Finanční pokrok implementace OP VK
K 30. červnu 2011 byly schváleny projekty (IP, GG) v celkovém objemu 1 069 mil. EUR, coţ představuje 58 %
finančních prostředků na program, z toho bylo příjemcům proplaceno 445 mil. EUR, coţ představuje 24 %
alokace na program.
Podle prioritních os bylo nejvíce finančních prostředků kontrahováno v PO 1, kde bylo k 30. červnu 2011
kontrahováno 81 % prostředků osy. V této prioritní ose byl rovněţ příjemcům proplacen největší objem finančních
prostředků – 38 % alokace osy. Vzhledem k alokaci na osu je nejméně kontrahovaných prostředků v PO 2. Zde
byla přijata opatření pro urychlení čerpání. Výrazného pokroku v oblasti kontrahování prostředků dosahuje rovněţ
op 3.2, kde jsou implementovány globální granty a IPn. Naopak v op 3.1 nebyla dosud vyhlášena ţádná výzva.
V absolutním vyjádření dosahuje největšího pokroku v certifikaci výdajů PO 1, kde je jiţ certifikováno 5 % alokace
osy. V procentním vyjádření je nejvýraznější pokrok v PO 5 – 11 % alokace osy a v PO 4 – 10 % alokace osy.
K 30. červnu 2011 byly celkem schváleny SŢoP ze strany PCO v hodnotě 107 mil. EUR, coţ představuje 6 %
podíl na alokaci programu. Z čehoţ bylo certifikováno 79 mil. EUR, coţ je 4 % alokace programu.
Tabulka č. 5 – Stav čerpání OP VK ke dni 30. června 2011
Vyhlášené
Schválené
Platby
Alokace
výzvy
projekty
příjemcům
PO
EUR
EUR
%
EUR
%
EUR
%

Schválené
SŽOP PCO
EUR
%

Certifikované
výdaje
EUR
%

1.

676

666

99%

550

81%

259

38%

44

6%

32

5%

2.

627

480

77%

269

43%

118

19%

25

4%

14

2%

3.

226

109

48%

109

48%

25

11%

4

2%

2

1%

4.

227

227

100%

108

48%

29

13%

27

12%

23

10%

5.

73

73

100%

32

44%

14

20%

8

11%

8

11%

Celkem

1 829

1 556

85%

1 069

58%

445

24%

107

6%

79

4%

IP + GG, v mil. (EU podíl, kurz: 24,509 červen 2011, zdroj: MONIT7+ a MSC2007)
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Následující tabulka znázorňuje kompletní přehled finančního pokroku OP VK k 30. červnu 2011 s detailním členěním dle jednotlivých prioritních os, oblastí
podpory a dle typu projektu (IP, GG). Tabulka představuje podíl EU.
Tabulka č. 6 - Čerpání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 30. červnu 2011
Typ
projektu

IP

Prioritní
osa/Oblast
podpory

Celková alokace
podpory 20072013 v CZK

Vyhlášené výzvy s
ohledem na již
uzavřené výzvy

Projekty s
vydaným
Rozhodnutím/po
depsanou
Smlouvou

Proplacené
prostředky
příjemcům včetně
nultých záloh

Prostředky
schválené MF v
SŽoP

Certifikované
výdaje
předložené EK*

1.1

1 038 581 503

1 019 926 622

847 596 301

409 764 344

45 518 345

8 431 582

1.2

957 223 383

964 848 141

834 347 763

339 320 391

35 270 484

15 385 264

1.3

589 601 545

562 594 585

555 501 729

236 479 517

67 886 209

35 480 332

1.4

3 905 783 500

3 825 000 000

2 569 756 864

1 212 131 516

21 202 492

0

1.5

1 295 347 994

1 275 000 000

0

0

0

0

1

7 786 537 925

7 647 369 348

4 807 202 657

2 197 695 767

169 877 529

59 297 178

2.1

368 075 969

180 044 466

52 544 466

39 881 382

12 145 563

0

2.2

6 263 441 608

4 641 042 200

2 593 569 735

1 348 281 241

337 850 622

202 467 785

2.3

5 686 896 555

4 013 319 888

2 293 570 954

837 935 345

180 928 259

117 706 144

2.4

3 037 133 510

2 934 253 002

1 651 934 616

655 533 721

69 500 974

32 543 129

2

15 355 547 641

11 768 659 556

6 591 619 771

2 881 631 690

600 425 418

352 717 059

3.1

1 393 608 925

0

0

0

0

0

3.2

1 203 887 324

255 000 000

255 000 000

53 361 625

53 361 625

36 211 485

3

2 597 496 249

255 000 000

255 000 000

53 361 625

53 361 625

36 211 485

4. a

5 171 092 946

5 170 637 602

2 468 912 603

666 303 863

614 265 650

523 981 543

4. b

397 776 383

397 741 358

189 916 356

51 254 144

47 251 204

40 306 273

5.1 a

1 637 623 432

1 637 623 432

700 129 550

321 698 524

189 914 075

181 940 584

5.2 a

83 502 815

83 502 815

43 880 853

17 085 166

8 457 255

8 457 255

5.3 a

58 685 386

58 685 386

43 915 391

8 336 021

2 727 217

2 727 217

Analýza implementace OP VK & návrh finanční realokace

16

SPF Group, v.o.s.

GG

5. a

1 779 811 632

1 779 811 632

787 925 795

347 119 711

201 098 546

193 125 055

5.1 b

14 660 505

14 660 505

6 267 775

2 879 944

1 700 342

1 628 961

5.2 b

747 559

747 559

392 835

152 952

75 726

75 726

5.3 b

525 367

525 367

393 144

74 627

24 416

24 416

5. b

15 933 431

15 933 431

7 053 754

3 107 522

1 800 484

1 729 103

Celkem IP

33 104 196 207

27 035 152 927

15 107 630 936

6 200 474 322

1 688 080 456

1 207 367 696

1.1.

4 943 131 595

4 773 863 589

4 773 863 589

2 382 690 776

604 016 748

485 753 184

1.2.

1 703 024 542

1 735 950 492

1 735 950 492

806 587 447

143 568 151

108 873 150

1.3.

2 128 857 268

2 169 938 084

2 169 938 084

970 995 008

157 479 286

128 839 773

1

8 775 013 406

8 679 752 166

8 679 752 166

4 160 273 231

905 064 186

723 466 107

3.2.

2 952 732 257

2 409 754 862

2 409 754 862

553 075 391

35 815 890

14 823 431

3

2 952 732 257

2 409 754 862

2 409 754 862

553 075 391

35 815 890

14 823 431

Celkem GG
11 727 745 663
11 089 507 028
11 089 507 028
4 713 348 622
940 880 076
738 289 539
Celkem IP +
IP + GG
44 831 941 870
38 124 659 954
26 197 137 964
10 913 822 944
2 628 960 532
1 945 657 234
GG
Zdrojová data dle MONIT7+ a MSC2007. Datum: k 30. červnu 2011, Finanční částky jsou zobrazeny v podílu EU, Pro celkovou alokaci byl použit kurz dle
ECB za červen 2011: 24,509 CZK/EUR, IP+GG

Analýza implementace OP VK & návrh finanční realokace

17

SPF Group, v.o.s.

2.3

Vyhodnocení čerpání finančních prostředků/analýza výzev OP VK

První výzvy byly vyhlášeny v prosinci 2007. Většina výzev byla vyhlášena v průběhu roku 2008. Jiţ koncem roku
2009 byly vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory vyjma oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání,
ve které doposud nebyla vyhlášena ţádná výzva. Od začátku programového období je největšího pokroku
dosahováno v prioritní ose 1, ve které jiţ byly schváleny projekty, odpovídají 81 % celkové alokace na prioritní
osu 1
Analýza výzev v prioritní ose 1:
Témata ve vyhlášených výzvách sledovala a úzce navazovala na strategické dokumenty, jako např. Klíčové
schopnosti pro celoţivotní učeni – Evropský referenční rámec, Mnohojazyčnost – přínos pro Evropu i společný
závazek, Implementační plán Strategie CŢU, Bílá kniha - Nový podnět pro evropskou mládeţ, Usnesení Rady a
zástupců členských států zasedajících v Radě o uznávání významu neformálního i informálního učení v oblasti
evropské mládeţe, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/EU ze dne 15. listopadu 2006,
kterým se zavádí program „Mládeţ v akci“ na období 2007 aţ 2013, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy vydaný v roce 2007, Akční plán podpory odborného vzdělávání, Strategie vzdělávání pro
udrţitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015), OP VK a PD OP VK.
V rámci této prioritní osy bylo kontrahováno 81 % prostředků osy, coţ v porovnání s ostatními prioritními osami
představuje nejvyšší objem kontrahovaných prostředků.
Výzvy vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání:
V rámci prvního kola výzvy (č. 08) v op 1.1 byla nejvýrazněji podpořena problematika environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Další podpořenou oblastí byla Čtenářská a informační gramotnost, další
projekty se při své realizaci věnují podoře výuky cizích jazyků a dále hodnocení škol zřizovatelem. Zároveň byly
podpořeny projekty, při kterých vznikly regionální školské portály.
Ve druhém kole (č. 14) bylo podpořeno nejvíce projektů v oblasti podpory rozvoje klíčových kompetencí ţáků a
EVVO, dále byly podpořeny oblasti: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, ICT, evaluace, dějiny a
kariérový koučink ve školách.
Hodnocení projektů předloţených v rámci posledního kola výzvy (č. 26) je ke sledovanému datu neuzavřeno.
Vzdělávání pro udrţitelný rozvoj
Problematika VUR je v projektech IPo v OP 1.1 řešena v rámci 35 projektů v celkové alokaci 355 542 695,47 Kč.
Nejvíce je v těchto projektech zastoupena aktivita, která podporuje vznik nových a rozvoj a evaluaci jiţ
existujících výchovně vzdělávacích programů, metodických materiálů a pomůcek pro širokou veřejnost v oblasti
udrţitelné spotřeby a výroby, kdy se jedná o formu článků v odborných časopisech, studie či tvorbu metodických
materiálů zaměřených na oblast udrţitelné spotřeby a výroby (např. udrţitelné produkce a spotřeby potravin,
spotřeby a úspor energií, udrţitelné dopravy apod.) Celkově se jedná o 25 projektů.
Výzvy vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Oblast podpory 1.2 je primárně zaměřená na zlepšování rovných příleţitostí ke vzdělávání bez ohledu na druh
postiţení nebo sociálního znevýhodnění, pohlaví atd.
Hlavní cílovou skupinou pro tuto oblast podpory jsou děti a ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
V prvním kole výzvy (č. 08) byla v op 1.2 podpořena témata: rozvoj poradenství (nabídka asistenčních, sluţeb
speciálních pedagogů a psychologů) pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich začleňování
(inkluze), prevence rasismu a xenofobie, neformálního vzdělávání… zdokonalování systému vzdělávání
pracovníků NNO a středisek volného času a zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování
bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání.
Ve druhém kole výzvy (č. 14) byly podpořeny oblasti: inkluzívní vzdělávání, a to zejména v problematice:
Včasného zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním; uplatňování a
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zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně
tvorby individuálních vzdělávacích plánů, vyuţití ICT a e-learningových aplikací; Rozvoje poradenství,
propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických sluţeb pro ţáky se
speciálními vzdělávacími potřebami; Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér
bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání; Neformálního vzdělávání a kompetencí v něm
získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích
modulů, uznatelných jako součást dalšího vzdělávání;
Dále byly podpořeny aktivity zabývající se prevencí rizikových projevů chování, zejména pak v oblastech:
Prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, kriminalita, násilí, uţívání návykových látek, HIV/AIDS…)
prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a ţáka přes zvyšování klíčových kompetencí a
vedou k zlepšení sociálního klimatu ve skupině; Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory
multikulturní výchovy a vzdělávání.
Posledním tématem podpořených aktivit je ústavní výchova, především v zavádění humanistických modelů
řešení v oblasti vzdělávání dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nových terapeutických
programů a principů, jejichţ cílem je zvýšení sociálních kompetencí dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (např. princip terapeutické komunity, canisterapie, hypoterapie, arteterapie, muzikoterapie…).
Hodnocení projektů předloţených v rámci posledního kola výzvy (č. 26) je ke sledovanému datu neuzavřeno.
Výzvy vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
V rámci op 1.3 byly vyhlášeny celkem 3 výzvy (č. 08, 14 a 19), v nichţ jsou podpořeny projekty se zaměřením na
oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí
a zahraničních stáţí pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové
vzdělávání, vyuţívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních
pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Dále projekty
přispívající ke zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální
politiky a projekty se zaměřením na metodickou podporu výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské
činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení. Zároveň byly podpořeny projekty, které přispěly k vytvoření poradenských a informačních
portálů pro oblast dalšího vzdělávání.
Provedená analýzy výzev v prioritní ose 1 také ukázala, ţe:
a) proces administrace standardního projektu je pro většinu škol sloţitý a časově i kapacitně velmi obtíţně
zvládnutelný úkol. Většina běţných škol tak díky tomu na podporu z OP VK nemusí dosáhnout.
b) střední školy vykazují vysokou a nenaplněnou absorpční kapacitu, ovšem některé segmenty středního
školství jsou podporovány nedostatečně – zejména střední odborná učiliště. Podobně jako u ostatních úrovní
vzdělávací soustavy jsou hlavním důvodem nedostatečné podpory nízké personální kapacity středních
odborných učilišť pro řízení a administraci většího projektu OP VK.
c) systém jednotkových nákladů (resp. šablon) se po zkušenostech s aplikací v oblasti podpory 1.4 jeví jako
vysoce efektivní pro úroveň počátečního vzdělávání. Tím, ţe školy dostávají přesně nadefinovaný soubor
šablon klíčových aktivit, nemusí sepisovat a sloţitě zdůvodňovat projektové ţádosti, odpadají náklady na
poměrně drahý projektový tým a sniţuje se riziko chyb při implementaci projektu. Proto se do systému
šablon zapojují i školy, které by do volné soutěţe o finanční prostředky nevstoupily, ať uţ z důvodu
nedostatečných personálních kapacit (jako v případě málotřídních základních škol) nebo z důvodů
nedostatečných zkušeností. Dále zde školy mají jistotu, ţe obdrţí finanční prostředky. Systém je nastaven
tak, aby prostředky obdrţela kaţdá škola spadající do cíle Konvergence.
Zároveň se tato forma podpory ukázala jako velmi úspěšnou i proto, ţe přispívá ke zvýšení čerpání, kdy
k 30. červnu 2011 v oblasti podpory 1.4 zaţádalo 86 % všech mimopraţských základních škol (tzn. všech škol na
území ČR, které spadají do regionu cíle Konvergence).
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Analýza výzev v prioritní ose 3:
V prioritní ose 3, v oblasti podpory 3.1 byla k datu 30. června vyhlášena výzva na individuální projekt ostatní,
jehoţ cílem je podpořit vzdělávání v oblasti odborných a obecných kompetencí, stimulovat poptávku po dalším
vzdělávání a v neposlední řadě podpořit propagaci dalšího vzdělávání mezi občany ČR. Alokace výzvy je 100
mil. Kč., přičemţ příjem projektových ţádostí bude ukončen 27. října 2011. Předpokládá se, ţe projekty
předloţené v rámci této výzvy budou realizovány v reţimu de minimis.
V oblasti podpory 3.2 byly dosud vyhlášeny výzvy v rámci všech globálních grantů, přičemţ k 30. červnu 2011
bylo na úrovni krajů zazávazkováno téměř 44% z celkové alokace na oblast podpory 3.2.
Ačkoliv globální granty v prioritní ose 3 nevykazují tak vysoký stupeň implementace jako v prioritní ose 1, řídicí
orgán OPVK hodnotí jejich realizaci jako úspěšnou a je přesvědčen o tom, ţe veškeré finanční prostředky
alokované na globální granty budou certifikovány v souladu s pravidly n+2 a n+3.
Rozdíl ve stupni implementace mezi globálními granty v prioritní ose 1 a v prioritní ose 3 je zapříčiněn zejména
pozdějším schválením globálních grantů v prioritní ose 3.
Následující tabulka představuje přehled kontrahovaných prostředků v rámci globálních grantů v oblasti podpory
3.2 k 3. červnu 2011. Vzhledem k tomu, ţe tyto prostředky jsou kontrahovány v Kč, jsou i údaje v tabulce
uváděné v Kč.
Tabulka č. 7 - kontrahovaných prostředků v rámci globálních grantů – o.p. 3.2
Celková alokace v
Kč

Kontrahováno celkem
za zprostředkující
subjekty v Kč

Kontrahováno v %

Jihočeský

7 997 504,59

2 700 149,58

33,76%

Jihomoravský

14 410 092,62

5 538 649,31

38,44%

Karlovarský

3 925 343,34

1 029 535,40

26,23%

Královéhradecký

6 946 405,81

2 856 733,87

41,13%

Liberecký

5 520 648,74

2 426 983,36

43,96%

Moravskoslezský

16 040 249,70

9 636 932,50

60,08%

Olomoucký

8 130 071,40

3 487 836,80

42,90%

Pardubický

6 366 349,50

3 802 180,39

59,72%

Plzeňský

7 076 819,94

2 649 190,15

37,43%

Středočeský

14 820 179,53

0,00

0,00%

Ústecký

10 624 707,66

9 142 137,31

86,05%

Vysočina

6 352 098,41

4 041 706,55

63,63%

Zlínský

7 461 556,16

2 391 230,83

32,05%

Celkem

115 672 027,42

49 703 266,06

42,97%

Kraj
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V oblasti podpory 3.2 je zároveň realizován individuální projekt národní „Proměna středních škol v centra
celoţivotního učení“. Cílem projektu je proměna SŠ v centra celoţivotního učení (CŢU), tj. otevřené instituce,
které budou vedle počátečního vzdělávání realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání (DV) pro široké
spektrum zájemců. V projektu budou realizovány aktivity směřující k vytvoření vhodných podmínek pro uvedenou
změnu. Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou
rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence (např. vzdělávání dospělých, projektování modulových programů
DV, celoţivotní kariérové poradenství, marketing DV apod.). Kaţdá škola zapojená do projektu připraví ve
spolupráci s vhodnými zaměstnavateli či sociálními partnery nejméně 3 programy DV, z nich alespoň 1 bude
v rámci projektu realizovat. Síť škol v kaţdém kraji bude mít vlastní webový systém nabídky programů DV; tyto
systémy budou propojeny navzájem i s celostátním webem DAT. Součástí projektu je propagační kampaň
směřující k podpoře motivace dospělé populace ČR k zapojení do DV.
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3

FORMULACE ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MEZI
PRIORITNÍMI OSAMI OP VK

3.1

Úvodní informace k revizi OP VK

Realokace finančních prostředků mezi prioritními osami je vţdy povaţována za tzv. podstatnou změnu1
operačního programu. Podstatná změna je taková změna, která ovlivňuje plnění cílů OP a má finanční dopad.
Návrhy podstatných změn musí vycházet z důvodů definovaných v čl. 33, odst. 1, písm. a)-d) Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 z 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Zbývající část OP VK můţe být revidována, pokud nastane aspoň jeden z následujících případů (čl. 33, odst. 1
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006):
a)
b)
c)
d)

v důsledku významných socioekonomických změn;
s cílem ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo
celostátních nebo regionálních priorit;
s ohledem na hodnocení podle čl. 48 odst. 3 nebo
v důsledku obtíţí při provádění.

Doporučený obsah a struktura návrhu na revizi OP uvádí téţ Metodický pokyn MMR k revizi OP (viz MMR, 2010,
str. 11). Návrh na revizi by pak měl sestávat z následujících hlavních bodů:
Tabulka č 8 – Hlavní body revize OP
Hlavní bod

Doplňující popis

Odkaz na část
analýzy/ relevantní
dokument

1.

Identifikace čl. 33 odst. 1
písm. a-d) Nařízení 1083/2006

informace, na základě kterého bodu uvedeného článku je
podstatná změna OP navrhována

viz část Obecné
zdůvodnění revize
níţe

2.

Identifikace změny OP

ŘO uvede datum schválení změny monitorovacím výborem
OP

9.6. 2011

ŘO dále uvede Základní charakteristiku revize

viz část 3.3

argumenty vyplývající z evaluace a analýzy

viz část 3.4

3.

Zdůvodnění změny OP

4.

Očekávaný dopad změny na strategii OP

4.1. dopady na cíle OP

popis vlivu revize na cíle OP VK

viz část 3.5

4.2. dopady na indikátory OP

popis vlivu revize na monitorovací indikátory OP VK

viz část 3.7

dopady na prioritní téma a
earmarking

popis vlivu revize na prioritní téma OP VK

viz část 3.6

Dopad na finanční tabulky

tabulkový rozpis realokace včetně zdůvodnění nové alokace

viz část 3.8

Přílohy

Programový
dokument se
součástí návrhu na revizi OP musí být programový dokument
zpracovanými a
se zpracovanými a zřetelně označenými změnami (česká
zřetelně
verze)
označenými
změnami

4.3.
5.

6.

1

Ačkoliv klasifikace změn a revizí OP není právně zakotvena, navrhovanou realokaci prostředků OP VK je nutno povaţovat téţ za změnu
tzv. urgentní, jelikoţ ŘO povaţuje za nutné tuto realokaci realizovat, a následně ji co nejrychleji aplikovat v praxi (viz Metodický pokyn
k revizi operačních programů 2007 – 2013 – MMR, 2010, aktualizace 2011 str. 4).
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3.2

Zdůvodnění revize

Návrh na revizi OP VK je podstatnou změnou operačního programu, jelikoţ pro vytvoření nové oblasti
podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách v PO 1 je nezbytná realokace finančních
prostředků mezi prioritními osami, a to prostředků z prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 – Individuální další
vzdělávání do prioritní osy 1, oblasti podpory 1.5. Navrhovaná změna se týká cíle Konvergence.
Hlavními důvody pro návrh revize jsou:
1.
2.
3.3

významná změna celostátních priorit v sektoru vzdělávání (respektování významu počátečního
vzdělávání pro rozvoj celoţivotního vzdělávání a konkurenceschopnosti, zhoršení výsledků účastníků
počátečního vzdělávání v mezinárodních srovnáních);
obtíže při provádění (nedostatečná absorpční kapacita PO 3, odstoupení od realizace strategického
projektu PIVO v oblasti podpory 3.1).
Základní charakteristiky návrhu realokace

Navrhovaná realokace:
74.614.492 EUR z PO 3 do PO 1 (podíl EU a SR)
Částka přesunutá z prioritní osy 3, konkrétně z oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání bude slouţit
k finančnímu pokrytí realizace nové oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
a pro posílení globálních grantů.
Finanční částka alokovaná pro oblast podpory 3.1 nebyla vyuţita z důvodu nerealizace projektu PIVO, nicméně
řídicí orgán stále předpokládá, ţe v rámci zbývající alokace v oblasti podpory 3.1 dostojí svým závazkům, jelikoţ
navrhovaná revize OP VK nemění ţádný z globálních ani specifických cílů OP VK, má však vliv na změnu
cílových hodnot vybraných indikátorů.
V rámci oblasti podpory 1.5 budou realizovány projekty formou šablon jednotkových nákladů. Příjemcem budou
střední školy. Od těchto projektů si řídicí orgán slibuje usnadnění administrace a umoţnění participace na
projektech i těm středním školám, které by si realizaci standardního projektu nemohly dovolit.
Plán implementace oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Cílem aktivit v oblasti podpory 1.5 je zvýšit kvalitu výuky na středních školách s důrazem na posílení klíčových
kompetencí, coţ povede k jejich dalšímu úspěšnému studiu, získání kvalifikace a uplatnění na trhu práce.
Plánovaná délka projektů v oblasti podpory 1.5 je 24 měsíců.
Zaměření podpory
V rámci této části prioritní osy 1 budou podporovány oblasti, které jsou dlouhodobě identifikovány jako nejslabší
stránky počátečního vzdělávání v ČR, jsou definovány v rámci SWOT analýzy OP VK a současně je na jejich
řešení zaměřena samotná strategie OP VK. Podporou vytipovaných priorit a koncentrací finančních prostředků
na ně by mělo dojít k vyřešení klíčových problémů, nebo alespoň k jejich minimalizaci. Mezi vytipované priority,
na něţ bude soustředěna tato oblast podpory, náleţí podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti
cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a
informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.
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V rámci realizace projektů zaměřených na tyto priority budou rozvíjeny nejen znalosti, dovednosti a schopnosti
ţáků, ale bude rovněţ podporován profesní a odborný růst pedagogických pracovníků směřující k tomu, aby byli
schopni tyto znalosti, schopnosti a dovednosti u svých ţáků úspěšně rozvíjet.
Cíle oblasti podpory
Globální cíl:
Zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích.
Specifické cíle:
-

Rozvoj matematické, čtenářské a informační gramotnosti ţáků.

-

Rozvoj jazykových kompetencí ţáků a pedagogických pracovníků s vyuţitím moderních metod a
technologií.

-

Podpora vyuţívání digitálních technologií ve vzdělávání včetně rozvoje informační gramotnosti ţáků a
pedagogických pracovníků.

-

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků a pedagogů v oblasti finanční gramotnosti a přírodních
věd.

-

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků a pedagogů v oblasti odborných kompetencí.

-

Rozvoj inkluzívního vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím
proudu.

-

Podpora kvality výuky ve třídě.

Podporované aktivity
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti čtenářské a informační
gramotnosti.
Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti ICT gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti matematické
gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků v oblasti přírodovědné
gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.
Podpora rozvoje odborných kompetencí.
Podpora pedagogických pracovníků při zavádění získaných znalostí a nových výukových metod.
Typ podpory
Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů ostatních při zohlednění článku 11 odst. 3 písm. b)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 v novelizovaném znění a č. 7 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 v novelizovaném znění.
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Forma a výše podpory
S ohledem na právní formu příjemců je podpora poskytována formou dotace. Míra spolufinancování dosahuje
100 % způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování OP VK z ESF dosáhne 85 % z celkových veřejných
výdajů a zbývajících 15 % prostředků bude hrazeno z národních veřejných zdrojů. Příspěvek z ESF bude tedy
kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům.
Výše dotace bude vţdy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.
Maximální délka trvání projektu bude stanovena výzvou.
Minimální i maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt ostatní bude
stanovena ve výzvě.
Příjemci
Střední školy (právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském
rejstříku).
V rámci této oblasti podpory nemohou být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná
škola jako příjemce financovány jiţ z oblasti podpory 1.1, 1.2 nebo 1.3 v podobě grantových projektů nebo
individuálních projektů ostatních. V případě, ţe střední škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.5,
nemůţe se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory v oblastech 1.1, 1.2 a 1.3 jakoţto
cílová skupina projektu.
Cílové skupiny
ţáci SŠ;
pedagogičtí pracovníci SŠ.
Územní zaměření podpory
Oblast podpory je určena pro všechny regiony ČR spadající do cíle Konvergence.
Časový plán
Aktivity oblasti podpory budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období 2007 – 2013
(resp. 2015). V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků na oblast podpory bude realizace aktivit
ukončena jiţ před tímto termínem.
Kategorie oblasti intervence
72

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu
práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku.

Veřejná podpora
Podpora se týká vzdělávání (rozvoj znalostí, dovedností a schopností ţáků) a dalšího vzdělávání učitelů a
pracovníků ve školství, a jde ve své podstatě o veřejnou investici do zvyšování kvality výuky a zvyšování
kvalifikace profese, která zásadně ovlivňuje vzdělanost české populace a kvalitu výuky, coţ je zájem vysoce
převyšující spíše abstraktní hospodářský zájem konkrétní školy. Opatření umoţňuje poskytnout příjemcům
podporu formou nevratné přímé pomoci (dotace), která nenaplňuje definici veřejné podpory podle čl. 87 odst. 1
SES, pod podmínkou, ţe dotace bude u subjektů, které nabízí sluţby v předmětné oblasti úplatně (soukromé
školy) podmíněna vyloučením dvojího financování týchţ aktivit z veřejných zdrojů a ze školného, resp. úplaty za
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poskytování sluţeb. Tento závěr potvrdil ve svém stanovisku ze dne 27. listopadu 2006, č.j. 20 538/2006/430, téţ
ÚOHS.
Vybrány byly oblasti na podporu klíčových kompetencí. Způsob provedení klíčových aktivit bude napomáhat
zejména k tomu, ţe školy budou moci více individualizovat výuku, vytvářet vzdělávací materiály, vzdělávat
učitele, zlepšovat sociální klima ve třídách a rozvíjet odborné kompetence ve spolupráci se zaměstnavateli.
V rámci oblasti podpory 1.5 nebyly začleněny u všech témat šablony pro podporu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků zejména proto, aby nebyla narušena absorpční kapacita krajů v globálních grantech
v op 1.3, ale byly zařazeny pouze u třech témat, a to u zkvalitnění výuky cizích jazyků, zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT a finanční gramotnosti. Rozvoj pedagogických pracovníků je však dále podpořen v šabloně
V/3 Podpora stáţí pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů a VII/1 Zlepšování sociálního klimatu ve škole Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí. Rovněţ šablony zaměřené na inovace a zkvalitnění
výuky podporují zlepšení přípravy pedagogických pracovníků na výuku.
Tabulka č. 9 Zaměření šablon (intervence ESF) – oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve středních
školách
Číslo klíčové aktivity
Klíčová aktivita
Čtenářská a informační gramotnost
I/1
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti ţáků
středních škol.
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
Cizí jazyky
II/1
Individualizace výuky cizích jazyků
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách.
II/3
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
II/4
Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR.
II/5
Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí.
II/6
Výuka odborného předmětu v cizím jazyce.
Vyuţívání ICT
III/1
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Matematika
IV/1
Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti ţáků středních škol.
IV/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti ţáků středních škol.
Odborné kompetence
V/1
Praktické vyučování.
V/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí ţáků středních škol.
V/3
Podpora stáţí pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
Finanční gramotnost
VI/2
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností
a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.
VI/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční
gramotnosti ţáků středních škol.
Inkluzivní vzdělávání
VII/1
Zlepšování sociálního klimatu ve škole- Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí.
VII/2
Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP).
VII/3
Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního
vzdělávání ţáků se SVP
Mentoring
VIII/1
Podpora kvality výuky ve třídě – externí mentoring
VIII/2
Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce učitelů - mentoring
VIII/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu
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Plán implementace oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání2
Cílem aktivit v oblasti podpory 1.1 je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Realizace projektů bude zahájena v prvním čtvrtletí 2012. Délka je nastavena na 36 měsíců.
Cílové skupiny jsou omezené na:
ţáci škol a školských zařízení;
pracovníci škol a školských zařízení;
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Podporované aktivity a typ podpory
provádění odborných praxí či stáţí ţáků a pedagogů odborných předmětů, praktického vyučování a
odborného výcviku ve výrobních podnicích a na odborných pracovištích;
realizaci odborných seminářů umoţňujících výměnu zkušeností mezi odbornými školami a zaměstnavateli,
spojených s návštěvami výrobních pracovišť (např. seznámení s novými technologiemi a odbornou
terminologií);
tvorbu modulových programů pro podporu výuky technických oborů, přírodovědných oborů a řemesel, včetně
jejich ověření;
aktivity seznamující ţáky v rámci praktického vyučování/pracovních činností s novými technologiemi, např.
od úvodní přípravy pracoviště po ukázku výrobního postupu;
podporu rozvoje praktické výchovy na školách v oblasti technické, přírodovědné či řemeslné (volitelné
předměty, nové formy organizace práce);
aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o technické, přírodovědné a řemeslné obory a jejich popularizaci, včetně
podpory technicky nadaných ţáků;
pořádání odborných soutěţí, olympiád, odborných seminářů a exkurzí přímo v průmyslových podnicích
a dotčených školách pro ţáky a doplňkově i pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky základních
a středních škol, spojených s praktickými ukázkami výrobních činností pro ţáky základních a středních škol,
při nichţ můţe být ţákům umoţněna praktická obsluha vhodných strojů a zařízení;
spolupráci vzdělavatelů a zaměstnavatelů (např. provádění odborných praxí a odborného výcviku
ve výrobních provozech firem, exkurze, stáţe, doplňkové soutěţe, přehlídky);
spolupráci základních či středních škol s vysokými školami technického či přírodovědného zaměření
v návaznosti na zlepšení odborných kompetencí ţáků v technických či přírodovědných oborech a řemeslech;
podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách, spolupráce základních škol
a středních škol technického a přírodovědného zaměření a řemesel.
Plán implementace oblasti podpory 3.1
Cílem oblasti podpory 3.1 je usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich
motivace k celoţivotnímu učení prostřednictvím zvýšení kvality obecných a odborných kompetencí obyvatel ČR a
prostřednictvím zvyšování motivace a posilování aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Po
přehodnocení moţnosti realizace Projektu Individuálního Vzdělávání Občanů bude těchto cílů dosahováno
plánovanou realizací individuálních projektů národních.
Prvním záměrem v oblasti podpory 3.1 je projekt pracovních stáţí realizovaný MPSV jako příjemcem. Hlavním
cílem projektového záměru Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti dalšího vzdělávání je zvýšení
kvalifikace občanů České republiky prostřednictvím pracovních stáţí ve firmách za finanční podpory z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Příjemcem finančních prostředků bude
organizace zřízená MPSV. Cílovou skupinou bude populace ČR v produktivním věku. V rámci pracovních stáţí
2

1. výzvy v rámci 2. GG.
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bude příjemce dotace finančně podporovat osoby, které se těchto stáţí zúčastní za předem definovaných
pravidel formou hrazení nákladů na jejich zaškolení a působení v dané firmě. Projekt vytvoří interaktivní
otevřenou databázi subjektů poskytující pracovní stáţe. Pracovní stáţ bude zajištěna právními vztahy mezi
zúčastněnými subjekty, v souladu se Zákoníkem práce a pravidly OP VK. Projektový záměr bude koncipován na
maximální výši dotace 800 mil. Kč. Doba trvání projektového záměru je předběţně stanovena na 2 roky a vychází
z moţnosti čerpání finančních prostředků OP VK. Výše úspěšně podpořených osob je stanovena na hodnotu 5
tis., tedy 5 tis poskytnutých pracovních stáţí u zaměstnavatelů z různorodých oborů a regionů. Projekt zvyšuje
individuální vzdělání podpořených osob pomocí praxe v oboru. Tento způsob je jedinečnou moţností, jak získat
„Další vzdělání“ pomocí reálného výkonu práce. Zároveň projekt umoţní jednoduché, rychlé a transparentní
čerpání finančních prostředků OP VK při splnění všech jeho pravidel.
Dalším projektem realizovaným v rámci oblasti podpory 3.1 bude individuální projekt národní, realizovaný ve
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, který bude zaměřen na podporu vzdělávání v technických oborech,
v rámci tohoto to projektu budou vytvořeny vzdělávací moduly pro širokou škálu technických oborů, přičemţ tyto
vzdělávací materiály budou skrze vzdělávací instituce dalšího vzdělávaní poskytnuty široké veřejnosti. Celková
předpokládaná alokace projektu je 400 mil. Kč.
Jako třetí bude podpořen projekt ve spolupráci s úřadem vlády ČR, který se zaměření na systémovou podporu
dalšího vzdělávání, zejména pak s ohledem na prevenci negativních socioekonomických jevů jako je například
uţívání drog a násilí ve společnosti.
Plánovaný je rovněţ projekt se zaměřením na vytváření, úpravu či zpřístupnění jiţ existujících vzdělávacích
modulů zejména v oblasti ICT a finanční gramotnosti.
Plán implementace oblasti podpory 3.2
V rámci oblasti podpory 3.2 je po dohodě s kraji počítáno s posílením globálních grantů o 300 mil. Kč,-. Na
základě předchozích šetření však nebudou tyto prostředky mezi jednotlivé kraje rozděleny podle velikosti a počtu
obyvatel jak tomu bylo v minulosti, ale podle schopnosti čerpat alokaci. Tyto finanční prostředky by měly slouţit
k posílení podpory dalšího vzdělávání na úrovni krajů.
V oblasti podpory 3.2 je plánována realizace projektu v rámci podpory dalšího vzdělávání zaměřeného na
kariérové poradenství. Hlavním cílem projektu je vytvořit systém podpory sluţeb celoţivotního kariérového
poradenství (KP) v ČR a zapojit cílové skupiny uţivatelů zabývajících se plánováním profesní a vzdělávací dráhy
jak ze sektoru veřejného, soukromého i neziskového. Cílem první projektové aktivity je implementace konceptu
informačního a poradenského systému (IPS). Cílem druhé aktivity je zajištění kvality sluţeb kariérového
poradenství v ČR. V rámci druhé projektové aktivity budou vytvořeny společné standardy kvality v oblasti
celoţivotního kariérového poradenství. Třetí projektová aktivita se zaměří na oblast profesního rozvoje
kariérových poradců, a to s důrazem na oblast dalšího vzdělávání. Cílem čtvrté projektové aktivity je podpora
rozvoje kariérového poradenství (KP) v jednotlivých krajích. Tato aktivita zahrnuje jak oblast vzdělávání poradců
(v návaznosti na KA3), tak zajištění výměny informací s ohledem na regionální aspekty.
Dalším plánovaným projektem je projekt PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce). Tento projekt
bude zaměřen na vytvoření stálého systému předvídání vývoje na trhu práce a pravidelné zpracování projekcí
kvalifikačních potřeb a sektorových studií v rámci tohoto systému, který bude zahrnovat jednak zpracování
metodiky pro pravidelný sběr dat a produkci prognostických výstupů, jednak bude definovat optimální procesy a
prostředí k zajištění prognózování. V rámci projektu dojde k průběţnému ověřování funkčnosti navrţeného
systému, a to tak, aby byly pravidelně k dispozici informace, klíčové při rozhodování, která ovlivňují dlouhodobou
profesně-kvalifikační rovnováhu na trhu práce, a při výkonu činností vyţadujících znalost budoucích kvalifikačních
nároků ekonomiky. Projekt přispěje k podpoře konkurenceschopnosti obyvatel ČR.
Třetí plánovaný projekt „Podpora procesů uznávání – UNIV 3“ je zaměřen na podporu nabídky dalšího
vzdělávání, zejména rekvalifikací, a proces uznávání výsledků předchozího učení prostřednictvím:
tvorby programů DV podle standardů NSK a vyhlášky 176/2009 Sb.
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400 modulově uspořádaných programů DV podle standardů NSK bude po ukončení projektu slouţit subjektům
realizujícím DV; programy zpřehlední průběh akreditací, podpoří vyuţívání procesu uznávání výsledků
předchozího učení;
ověřování procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.
600 ověřování procesu uznávání realizovaných v projektu slouţí:
- jako zpětná vazba pro tvůrce standardů NSK (dotváření či úprava standardů),
- ke zkvalitnění procesů uznávání systematickou přípravou pracovníků,
- jako východisko pro přípravu metodik pro realizaci uznávání pro ÚP;
modernizace procesu akreditací rekvalifikací: Vedle inovace či vytvoření metodik potřebných pro
akreditaci rekvalifikačních programů a jejich kontrolu bude v projektu vytvořen elektronický systém pro
přijímání ţádostí o akreditace rekvalifikací.
3.4

Zdůvodnění změny OP VK

Hlavními důvody pro návrh revize jsou:
1.
2.

významná změna celostátních priorit v sektoru vzdělávání (zhoršení výsledků účastníků počátečního
vzdělávání v mezinárodních srovnáních);
obtíže při provádění (nedostatečná absorpční kapacita PO 3, konkrétně v oblasti podpory 3.1
doprovázená nerealizací strategického projektu PIVO).

Logika zdůvodnění je následující:
V sektoru vzdělávání došlo k odůvodněnému zvýšení zájmu o rozvoj počátečního vzdělávání (viz části 3.4.1 3.4.2), přičemţ OP VK dominantně intervenoval pouze v oblasti základního školství. Střední vzdělávání ovšem
vyţaduje obdobnou podporu. Současně se ukázalo, ţe podpora individuálního dalšího vzdělávání
(reprezentovaná oblastí podpory 3.1) byla jednak předimenzovaná, a jednak bylo po provedení důkladné analýzy
původního záměru implementace této podpory od tohoto záměru odstoupeno (část 3.4.3). V souhrnu lze
argumentaci vyjádřit jako dílčí změnu v plánu dosaţení globálního cíle – rozvoje celoţivotního vzdělávání. Změna
spočívá ve zvýšení podpory na aktivity, které jsou nezbytným předpokladem pro následné vzdělávací aktivity.
Investice do počátečního vzdělávání podpoří rozvojem kompetencí učit se, inkluzí do společnosti a zvýšením
kvality počáteční přípravy i vzdělávání další.
Jedním z hlavních důvodů pro navrhovanou realokaci je vysoká a současné době ne zcela naplněná absorpční
kapacita příjemců grantových projektů v prioritní ose 1.
V průběhu realizace 1. GG v PO 1 se podařilo vyhlásit v jednotlivých krajích čtyři, resp. pět výzev k předkládání
grantových projektů (v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3), které reflektovaly regionální potřeby v oblasti vzdělávání
s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých krajů. Předkládané grantové projekty reagují na potřeby trhu práce,
akcentují spolupráci zaměstnavatelů se školami, zaměřují se na zavádění nových výukových metod,
odstraňování bariér v rovném přístupu ke vzdělávání, zvýšení dostupnosti poradenských a asistentských sluţeb a
v neposlední řadě realizují další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Celkově bylo v případě oblasti podpory 1.1 na globální granty alokováno 3 639 368 831,00 Kč, přičemţ ke konci
sledovaného období (tzn. k 30. květnu 2011) se podařilo zazávazkovat téměř 96,5 % schválené alokace na
globální granty v oblasti podpory 1.1. V současné chvíli jsou vyhlášeny poslední čtvrté, resp. páté „dočerpávací“
výzvy, jejichţ prostřednictvím bude veškerá alokace GG v OP 1.1 kontrahována.
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Tabulka č. 10 – Absorpční kapacita 1. GG v o.p. 1.1 (k 31. květnu 2011)
Kraj

Alokace GG celkem v Kč

Kontrahováno celkem v Kč

Kontrahováno v %

Jihočeský

10 524 381,04

10 661 034,22

101,30%

Jihomoravský

18 568 897,34

18 245 882,76

98,26%

Karlovarský

4 984 735,00

4 832 443,07

96,94%

Královéhradecký

9 156 091,15

9 156 091,31

100,00%

Liberecký

7 037 169,82

7 037 169,79

100,00%

Moravskoslezský

21 131 607,29

21 094 851,35

99,83%

Olomoucký

10 537 584,85

10 537 584,85

100,00%

Pardubický

8 484 682,65

8 462 961,02

99,74%

Plzeňský

8 565 190,91

7 650 458,25

89,32%

Středočeský

17 044 498,55

13 055 492,44

76,60%

Ústecký

13 781 869,15

13 781 869,15

100,00%

Vysočina

8 713 938,39

8 713 938,39

100,00%

Zlínský

9 960 472,68

9 930 146,19

99,70%

Celkem

148 491 118,81

143 159 922,79

96,41%

Zdroj: ŘO OP VK, Zprávy z výběru projektů k 30. červnu 2011

Ze strany ţadatelů grantových projektů se stále ukazuje značný zájem o vyuţití finanční podpory globálních
grantů, avšak vyhlášené alokace výzev v mnoha případech jsou mnohonásobně převýšeny finančními nároky
předloţených grantových projektů. Významný převis poptávaných finančních prostředků nad alokací výzev je
stále zřetelný především v oblasti podpory 1.1.
V návaznosti na postupné celkové zazávazkování alokace 1. GG a významnou poptávku ze strany subjektů
participujících na trhu vzdělávání po dalších moţnostech intervencí do počátečního vzdělávání, zahájil ŘO
OP VK přípravu vyhlášení výzev k předkládání 2. GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3, které byly následně ze
strany ŘO OP VK vyhlášeny dne 16. června 2010. Všech 39 předloţených návrhů GG bylo hodnotitelskými
komisemi doporučeno ke schválení a dne 1. února 2011 byly 2. GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 schváleny
poradou vedení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy k realizaci.
Při přípravě 2. globálních grantů ŘO OP VK respektoval doporučení Ministerstva pro místní rozvoj – Národního
orgánu pro koordinaci (Návrhy možných revizí operačních programů, duben 2010), ţe v případě OP VK je
ţádoucí zejména zvýšit efektivnost a potenciální protikrizový přínos i dlouhodobý přínos podpořených projektů
pro konkurenceschopnou ekonomiku. V rámci oblasti podpory 1.3 (Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení) by měly být bodově zvýhodněny projekty obsahující synergie vázané na mezisektorové partnerství –
partnerství mezi zaměstnavateli a sociálními partnery (jako jsou firmy, neziskové organizace apod.) a školami
a školskými zařízeními při modernizaci vzdělávání zaměřenou na praxi a další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení.
V dokumentu se dále konstatuje, ţe při podpoře vzdělávání je třeba posílit vazbu na praktickou oblast a jedinečné
zkušenosti a zázemí, které můţe nabídnout podnikatelský (soukromý) sektor. Zaměstnavatelé a firmy mohou
nabídnout potřebné technologické zázemí (školení na moderních technologiích), kapacity na školení přímo z řad
svých pracovníků/odborníků či konzultace, jakým směrem výuku pracovníků škol zaměřit. ŘO OP VK plně dostál
závazkům vycházejícím z opatření, které v reakci na výše uváděné stanovuje poţadavek vyhlášení výzvy na
podporu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech s termínem splnění do konce roku 2010.
Současně ŘO OP VK postupoval plně v souladu s Usnesením vlády č. 295 ze dne 19. dubna 2010, kdy
stanovil Zprostředkujícím subjektům povinnost v rámci realizace 2. globálních grantů v oblasti podpory 1.1
vyhlásit specifickou výzvu k předkládání ţádostí o finanční podporu se zaměřením na nástroje vedoucí ke
zvýšení atraktivity technických a přírodovědných oborů jejich propagací ve spolupráci škol, školských zařízení,
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firem, neziskových organizací a dalších aktérů. Na specifickou výzvu byly Zprostředkující subjekty povinny
vyčlenit min. 50 % alokace 2. globálních grantů.
Tabulka č. 11 - Absorpční kapacita 2. GG – 1. výzvy (podpora technických, přírodovědných oborů)
Alokace GG celkem

1. výzva

v Kč

Alokace v Kč

Kontrahováno v Kč

Vyhlášeno % alokace
GG

Jihočeský

5 716 947,86

4 488 147,21

x

79%

Jihomoravský

10 086 808,93

8 069 447,14

x

80%

Karlovarský

2 707 758,37

1 836 060,22

x

68%

Královéhradecký

4 973 680,08

2 652 086,99

x

53%

Liberecký

3 822 661,06

1 917 662,90

x

50%

Moravskoslezský

11 478 898,57

8 976 294,42

x

78%

Olomoucký

5 724 120,73

2 896 895,02

x

51%

Pardubický

4 608 964,05

3 264 107,06

x

71%

Plzeňský

4 652 696,97

2 448 080,30

x

53%

Středočeský

9 258 740,67

4 692 153,90

x

51%

Ústecký

7 486 447,84

4 896 160,59

x

65%

Vysočina

4 733 497,90

2 366 748,95

x

50%

Zlínský

5 410 626,71

3 672 120,45

x

68%

Celkem

80 661 849,73

52 175 965,16

x

65%

Kraj

Zdroj: Rozhodnutí o poskytnutí dotace na GG, výzvy krajů (k 30. červnu 2011)

Tabulka č. 11 ukazuje, ţe všech 13 krajů splnilo povinnost stanovenou výzvou k předkládání grantových projektů
a první výzvy zaměřily na podporu technických, přírodovědných oborů a řemesel, přičemţ taktéţ byla dodrţena
podmínka výše finančních alokací výzev k předkládání grantových projektů, které dosáhly min. 50 % alokace
schváleného GG.
ŘO OP VK ve spolupráci se Zprostředkujícími subjekty při přípravě výzev k předkládání grantových projektů
důkladně analyzoval potřeby v oblasti přírodovědných a technických oborů a řemesel v jednotlivých krajích,
přičemţ došlo k vymezení jednotlivých skupin oborů na základě Nařízení vlády č. 211 ze dne 31. května 2010,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání tak, aby došlo k naplnění
poţadavku Nařízení vlády č. 295 ze dne 19. dubna 2010.
V návaznosti na poţadavky vyplývající z Nařízení vlády byl pro první výzvy k předkládání grantových projektů
2. GG stanoven výčet skupin oborů vzdělávání, z nichţ Zprostředkující subjekty dále definovaly jednotlivé obory
vzdělávání, které budou ze strany krajů podporovány, a to v návaznosti na strukturu odborného vzdělávání,
zaměstnavatelů, potaţmo výrobní sektor daného kraje. K podpoře byly vybrány následující skupiny oborů
vzdělávání:
Ekologie a ochrana ţivotního prostředí
Informatické obory
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Strojírenství a strojírenská výroba
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Textilní výroba a oděvnictví
Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Doprava a spoje
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Speciální a interdisciplinární obory
Zemědělství a lesnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Zdravotnictví
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Osobní a provozní sluţby
Publicistika, knihovnictví a informatika
Obecně odborná příprava
Umění a uţité umění.
První výzvy k předkládání grantových projektů v rámci 2. globálních grantů také reagují na skutečnosti uváděné
ve zprávě Učení pro praxi, Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy prováděné OECD (OECD,
leden 2010), která upozorňuje na problém v oblasti nedostatečné přípravy na pracovišti v případě odborného
vzdělávání a přípravy (dále jen „OVP“), kdy odborný výcvik představuje v učebních oborech přibliţně 35 – 45 %
doby výuky. V případě čtyřletých odborných programů se k praxi v podnicích dostane asi 90 % ţáků, ale téměř
třetina těchto praxí netrvá více neţ 3 týdny. V průzkumech PISA 2006 se ukázalo, ţe v případě ţáků ve věku
15 let 20 % učilišť v České republice nenabízí ţádný druh výcviku u místních zaměstnavatelů, u 40 % škol
absolvuje výcvik u místních zaměstnavatelů méně neţ polovina ţáků a pouze u 40 % učilišť projde výcvikem
u místních zaměstnavatelů většina ţáků.
Z pohledu škol je nedostatečné zapojení zaměstnavatelů jednou z hlavních překáţek efektivnější spolupráce škol
a firem, jeţ by se měla týkat takových záleţitostí, jako je sladění obsahu odborného vzdělávání a přípravy a
potřeb zaměstnavatelů nebo poskytování pracovních zkušeností či kariérového poradenství ţákům.
Zaměstnavatelé si naopak stěţují na nedostatečnou připravenost absolventů pro práci a poţadují delší a
kvalitnější odborný výcvik a těsnější spolupráci škol a firem. Jedním z faktorů ovlivňující tuto situaci můţe být
absence vhodných podmínek pro podniky a školy, aby poskytovaly výcvik na pracovišti.
V návaznosti na výše definované problémy se 1. výzvy k předkládání grantových projektů v rámci 2. globálních
grantů v oblasti podpory 1.1 zaměřují především na:
provádění odborných praxí či stáţí ţáků a pedagogů odborných předmětů, praktického vyučování a
odborného výcviku ve výrobních podnicích a na odborných pracovištích;
realizaci odborných seminářů umoţňujících výměnu zkušeností mezi odbornými školami a zaměstnavateli,
spojených s návštěvami výrobních pracovišť (např. seznámení s novými technologiemi a odbornou
terminologií);
tvorbu modulových programů pro podporu výuky technických oborů, přírodovědných oborů a řemesel, včetně
jejich ověření;
aktivity seznamující ţáky v rámci praktického vyučování/pracovních činností s novými technologiemi, např.
od úvodní přípravy pracoviště po ukázku výrobního postupu;
podporu rozvoje praktické výchovy na školách v oblasti technické, přírodovědné či řemeslné (volitelné
předměty, nové formy organizace práce);
aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o technické, přírodovědné a řemeslné obory a jejich popularizaci, včetně
podpory technicky nadaných ţáků;
pořádání odborných soutěţí, olympiád, odborných seminářů a exkurzí přímo v průmyslových podnicích
a dotčených školách pro ţáky a doplňkově i pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky základních
a středních škol, spojených s praktickými ukázkami výrobních činností pro ţáky základních a středních škol,
při nichţ můţe být ţákům umoţněna praktická obsluha vhodných strojů a zařízení;
spolupráci vzdělavatelů a zaměstnavatelů (např. provádění odborných praxí a odborného výcviku
ve výrobních provozech firem, exkurze, stáţe, doplňkové soutěţe, přehlídky);
spolupráci základních či středních škol s vysokými školami technického či přírodovědného zaměření
v návaznosti na zlepšení odborných kompetencí ţáků v technických či přírodovědných oborech a řemeslech;
podporu technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách, spolupráce základních škol a
středních škol technického a přírodovědného zaměření a řemesel.
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V návaznosti na zaměření 1. výzev na technické, přírodovědné obory a řemesla došlo také v oblasti podpory 1.1
k navýšení kříţového financování na 15 % alokace globálních grantů. Stejně tak bylo navýšení kříţového
financování promítnuto do výzev k předkládání grantových projektů.
V průběhu měsíce dubna a května 2011 bylo schváleno a vyhlášeno celkem 13 výzev k předkládání grantových
projektů v celkové alokaci 1 278 780 730,00 Kč. Zprostředkující subjekty zahájily informační kampaň k podpoře
technicky zaměřených výzev, přičemţ jiţ z prvních reakcí potenciálních ţadatelů na seminářích a konzultacích se
ukazuje enormní zájem o intervence směřované na technické, přírodovědné obory a řemesla. V průběhu měsíce
června bude uzavřeno 10 výzev, poslední výzva bude uzavřena v září 2011.
Z prvních předloţených projektových ţádostí je zřejmé, ţe školy a zaměstnavatelé plně vyuţili moţnosti podpory
a předloţili značný počet inovativních projektů. Jiţ v současné době se ukazuje, ţe alokované finanční prostředky
výzev nepokryjí poptávku, přičemţ mnoţství kvalitních projektů by zůstalo nepodpořeno.
V souvislosti s potřebou podpory kvalitních projektů v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel se
jeví nezbytné přistoupit k navýšení alokací prvních výzev, a to převáţeně v regionech s významným výrobním
sektorem. ŘO OP VK souhlasí s postupem navýšení technických výzev, avšak při řízení realizaci globálních
grantů si plně uvědomuje nezbytnost další podpory kurikulární reformy, kariérového poradenství, výuky cizích
jazyků či informační gramotnosti. V případě navýšení prvních výzev v oblasti podpory 1.1 by jiţ zůstatek
finančních prostředků na 2. výzvy dostatečně nepokryl potřeby pro naplnění výše uváděných cílů.
Tabulka č. 12 - Navýšení 2. GG v o.p. 1.1 dle krajů
Navýšení 2. GG v OP 1.1 v Kč

Kraj

Celkem

Podíl EU

Podíl SR

867 544,41

737 412,75

130 131,66

1 530 668,98

1 301 068,63

229 600,35

Karlovarský

410 901,18

349 266,00

61 635,18

Královéhradecký

754 753,85

641 540,77

113 213,08

Liberecký

580 087,19

493 074,11

87 013,08

1 741 917,99

1 480 630,29

261 287,70

Olomoucký

868 632,91

738 337,97

130 294,94

Pardubický

699 408,34

594 497,09

104 911,25

Plzeňský

706 044,80

600 138,08

105 906,72

Středočeský

1 405 009,96

1 194 258,46

210 751,49

Ústecký

1 136 065,28

965 655,49

170 409,79

Vysočina

718 306,30

610 560,35

107 745,94

Zlínský

821 060,30

697 901,26

123 159,05

Celkem

12 240 401,49

10 404 341,26

1 836 060,22

Jihočeský
Jihomoravský

Moravskoslezský

Zdroj: ŘO OP VK (podíl EU a SR kurzu CZK/EUR)

V návaznosti na výše uváděné skutečnosti se ŘO OP VK po dohodě se zástupci Zprostředkujících subjektů
dohodl na realokaci finančních prostředků ve výši 300 mil. Kč z Prioritní osy 3 do Prioritní osy 1 – oblasti
podpory 1.1 s cílem komplexní podpory kvalitních grantových projektů zaměřených na technické, přírodovědné
obory a řemesla. V tabulce č. 3 je uvedeno rozdělení realokovaných finančních prostředků na 2. globální granty
v oblasti podpory 1.1. V případě, ţe bude realokace ze strany Evropské komise schválena, bude se
Zprostředkujícími subjekty uzavřen Dodatek k Dohodě o spolupráci mezi ŘO OP VK a ZS při zajištění
implementace OP VK, Následně vydáno Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bude
navýšena celková dotace na jednotlivé globální granty v oblasti podpory 1.1. ŘO OP VK předpokládá vydání
Rozhodnutí o změně Rozhodnutí v průběhu měsíce října 2011.
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3.4.1

Popis změn celostátních priorit v sektoru vzdělávání

Navrhovaná revize OP VK operativně reaguje na nepříznivý vývoj a rostoucí význam počátečního vzdělávání
v rámci strategického cíle rozvoje vzdělávací soustavy ČR. V zásadě se jedná o zvýšení podpory počátečního
vzdělávání jako klíčového prvku systému celoţivotního vzdělávání.
Soulad revize se strategiemi Společenství a ČR
České školství prochází od r. 2005 kurikulární reformou, která by měla zmírnit negativní zkušenosti se školou,
a podpořit zájem o celoţivotní učení. Jedním z hlavích rysů kurikulární reformy je rozvoj klíčových kompetencí,
v souladu s Doporučením Evropského parlamentu a Rady, ze dne 18. prosince 2006, o klíčových schopnostech
pro celoţivotní učení (2006/962/ES). Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoţivotní učení
určuje a definuje 8 klíčových kompetencí nezbytných pro osobní naplnění, aktivní občanství, sociální začlenění a
zaměstnatelnost ve znalostní společnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

komunikace v mateřském jazyce;
komunikace v cizích jazycích;
kompetence v oblasti matematiky a základní kompetence v oblasti přírodních věd a technologií;
kompetence v oblasti práce s digitálními technologiemi;
schopnost učit se;
sociální a občanské kompetence;
smysl pro iniciativu a podnikavost;
kulturní povědomí a vyjádření.

Rovněţ Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2010 o pokroku při provádění pracovního programu „Vzdělávání
a odborná příprava 2010“ (2010/C 117/01) argumentuje, ţe klíčem k dalšímu vzdělávání je počáteční vzdělávání
a odborná příprava: „Počáteční vzdělávání a odborná příprava by měly podporovat rozvoj klíčových kompetencí
takovou měrou, aby připravily mladé lidi – včetně znevýhodněných osob – na další vzdělávání a pracovní život.
Vzdělávání a odborná příprava dospělých by měly všem dospělým lidem v průběhu celého života poskytovat
reálné příležitosti k rozvoji a doplňování klíčových kompetencí“.
Sektor vzdělávání je v Národním strategickém referenčním rámci3 (MMR, 2007, str. 43) sledován především
v rámci 2. strategického cíle: Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a
soudrţná společnost odráţí cíle Strategických obecných zásad Společenství v oblasti investic do lidského
kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace, podporou aktivních nástrojů zajišťujících včasnou
identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání, spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi, výzkumnými a
technologickými centry, příp. podnikatelskými subjekty a nevládními neziskovými organizacemi. Současně
zabezpečuje rozvoj lidských zdrojů pro V&V. Dále zaměřuje pozornost na inovační vzdělávací reformy, které
umoţní jednotlivcům i celým skupinám zapojit se v průběhu svého ţivota do dalšího vzdělávání.
Tento strategický cíl NSRR je opřen zejména o 1. strategickou linii vzdělávací soustavy ČR, jak byly vymezené
tzv. Bílou knihou (MŠMT, 2001, str. 87):
1.

Realizace celoţivotního učení pro všechny, která zahrnuje následující prioritní témata:
1.1. Zajištění dostupnosti vzdělávání a prostupnost vzdělávací soustavy na všech stupních;
1.2. Podpora individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu na všech stupních vzdělávací
soustavy;
1.3. Realizace systému péče o talentované a mimořádně nadané jedince;
1.4. Podpora vzdělávání znevýhodněných jedinců;
1.5. Zvyšování podílu středoškolské mládeţe, dosahující maturity na 75 %.

Rovněţ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 (MŠMT, 2007)
akcentuje koncept celoţivotního vzdělávání. Spíše neţ nepřetrţitý proces jej však vymezuje jako připravenost
3

Předkládaný návrh revize OP VK je zcela v souladu se zněním NSRR.
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jednotlivců se učit (MŠMT, 2007, str. 14). Počáteční vzdělávání přitom vytváří pro celoţivotní učení nezbytné
základy. Kvalitní počáteční vzdělávání uskutečňované ve školách a školských zařízeních by mělo zajistit, ţe se
člověk „naučí učit se“ a ţe bude mít k učení pozitivní postoj.
V roce 2007 byla téţ schválena Strategie celoživotního učení (Vláda ČR, 2007), která je v současnosti
základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený
koncept celoţivotního učení. Pro plnění Strategie celoţivotního učení MŠMT připravilo a schválilo Implementační
plán Strategie celoţivotního učení (MŠMT, 2008), jenţ v oblasti počátečního vzdělávání (1. strategická oblast
Strategie) zahrnuje řadu opatření:
1.

2.

Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti ţáků
1.1. poskytovat materiální a technickou pomoc školám a učitelům zaměřenou na rozvoj klíčových
kompetencí a funkční gramotnosti ţáků;
1.2. poskytovat materiální a metodickou pomoc školám a učitelům při tvorbě a realizaci nových školních
vzdělávacích programů zaměřenou zejména na šíření inovativních výukových strategií (projektová
výuka, kooperativní učení, fiktivní firmy, studentské firmy apod.), které by rozvíjely motivaci k učení
po celý ţivot a umoţnily rozvíjet u ţáků klíčové kompetence (komunikace, práce v týmu, řešení
problémů) umoţňující člověku jednat adekvátně a efektivně v různých ţivotních situacích;
1.3. zajistit učitelům podpůrné sluţby usnadňující přípravu tohoto typu výuky a asistenci při její realizaci
1.4. podporovat vznik a rozvoj efektivního systému monitorování a metod zjišťování výsledků
vzdělávání se zaměřením na klíčové kompetence, které by učitelům i ţákům umoţnily získávat
zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce;
1.5. reformovat počáteční a podporovat další vzdělávání učitelů, které by pomohlo změnit výukové
stereotypy učitelů ve prospěch výše uvedených výukových strategií tak, aby uměli pracovat s různě
motivovanými i nadanými skupinami mladých i dospělých studentů;
1.6. podporovat vzdělávání ţáků i pedagogů v ICT, cizích jazycích a otázkách udrţitelného rozvoje,
v souladu s konceptem klíčových kompetencí, tedy s akcentem na jejich praktické vyuţívání,
včetně podpory budování potřebné infrastruktury;
Sniţovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání
2.1. podporovat účast na předškolním vzdělávání v motivujícím prostředí, zejména pro děti ze sociálně
a etnicky znevýhodněného prostředí (s důrazem na socializaci, jazykovou průpravu, kontakt
s přírodou, poskytování moţnosti volby z činností, k nimţ nemají ve svém domácím prostředí
příleţitost apod.);
2.2. podporovat koncept inkluzívní školy a školského zařízení po celou dobu plnění povinné školní
docházky zlepšováním připravenosti škol na rozsah heterogenity populace, kterou jsou schopny
efektivně vzdělávat ve společných třídách; k tomu zajistit rozmanitou vzdělávací nabídku, která by
umoţnila volbu podle zájmu a nadání ţáků a eliminovala tak selekci ţáků do víceletých gymnázií;
2.3. podporovat zájem ţáků o technické a přírodovědné vzdělávání;
2.4. přijmout opatření v rovině sociální i vzdělávací pro prevenci předčasných odchodů ţáků a studentů
ze vzdělávání;
2.5. vytvářet různé podoby finanční a materiální podpory mimořádně nadaných a/nebo
znevýhodněných jedinců.

Zde uvedený výčet cílů a opatření Implementačního plánu Strategie celoţivotního učení je výběrový (tj. neúplný).
Implementační plán navrhuje i další opatření, jeţ úzce souvisí s navrhovanou revizí OP VK.
Cíle a opatření pro oblast počátečního vzdělávání vymezuje téţ Národní program reforem (Vláda ČR, 2008),
jenţ představuje jeden z hlavních výstupů národní koordinace obnovené Lisabonské strategie.
Mezi plánované reformní opatření navrhované Národním programem reforem pak v kontextu revize OP VK patří:


Realizace cílů Strategie celoţivotního učení na základě dokončeného Implementačního plánu této
Strategie, který bude specifikovat implementační procedury pro jednotlivá opatření;
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Dokončení kurikulární reformy její III. a IV. etapou v oblasti vydávání Rámcových vzdělávacích programů
zejména v oblasti oborů odborného vzdělávání a vzdělávání nástavbového studia a dále reformou
maturitní zkoušky a změnou koncepce závěrečné zkoušky na úrovni středního vzdělávání;

K doporučení reformních opatření v oblasti počátečního vzdělávání došla i práce Národní ekonomické rady
vlády ČR (viz Vláda ČR, 2009). V kontextu předkládaného návrhu revize OP VK je zejména doporučení
"provedení komplexní reformy školské soustavy s cílem změnit metody a principy vzdělávání a přístup k ţákům a
studentům a dosáhnout inovací vzdělávacích programů s důrazem na samostatné, aplikační a kreativní myšlení.
Výsledkem by měla být flexibilní vzdělávací soustava, její otevření a respektování kvalitativních schopností
jednotlivých ţáků a studentů." (Vláda ČR, 2009, str. 79).
Výše uvedené strategie a priority pro oblast vzdělávání dokládají, ţe došlo ke zvýšení společenského zájmu
o oblast počátečního vzdělávání a současně jsou jiţ na základě analýzy připravena opatření, která by měla
zajistit ţádoucí vývoj oblasti/prioritního tématu. OP VK se v oblasti počátečního vzdělávání zaměřoval především
na základní školství, v němţ byly všechny výše uvedené priority a opatření podporovány. Nicméně pro kvalitní
dostatečně účinnou intervenci v oblasti počátečního vzdělávání je nezbytné podporu v rámci prioritní osy 1
významným způsobem rozšířit také do segmentu středního školství. Následující část uvádí reference na odborné
studie, které odůvodňují potřebu intervence v těchto dvou subsektorech.
3.4.2

Studie podporující význam počátečního vzdělávání – střední vzdělávání

Studie stavu středního školství, včetně výstupů mezinárodních srovnávacích testů PISA, ukazují na silnou
diverzifikaci středního školství v dosahovaných výsledcích. Systém počátečního vzdělávání v České republice je
charakterizován poměrně výraznou diferenciací a to jiţ na úrovni základního vzdělávání, kdy se vzdělávací dráhy
dětí rozdělují jiţ na úrovni primárního vzdělávání (odchodem části ţáků do škol s rozšířenou výukou některých
předmětů). Další část ţáků odchází s koncem primárního stupně do víceletých gymnázií, kde plní povinnou školní
docházku v takzvaném niţším stupni gymnázia. Tito ţáci jsou sice ţáky střední školy, ale po absolvování tohoto
niţšího stupně ukončují teprve vzdělání základní.
Střední vzdělávání v České republice se realizuje buď jako všeobecné (gymnaziální), nebo jako odborné. Podle
Školského zákona se člení podle dosahovaného stupně vzdělání na střední vzdělání, střední vzdělání s výučním
listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Podrobnější členění ukazuje následující přehled:






obor vzdělání obecná příprava – gymnázia 4leté s maturitou, celkem 25 % škol nabízí tento obor vzdělání;
4leté střední školy s maturitou, ve kterých probíhá odborná nebo umělecká praxe v blocích;
4leté střední školy s maturitou, ve kterých probíhá kontinuální odborný výcvik;
2 - 3leté střední školy poskytující vzdělání s výučním listem, které se dále dělí podle způsobu ukončení
základní školy;
2leté střední školy se závěrečným vysvědčením.

V praxi se setkáváme ještě s tradičním dělením na střední odborné školy s maturitou bez odborného výcviku pod
zkratkou SOŠ a na školy s odborným výcvikem a to buď maturitní zkouškou, nebo s výučním listem pod zkratkou
SOU.
V období transformace zareagoval školský systém na evropské trendy a změnil tak poměr maturitních a
nematuritních oborů ve prospěch maturitních. Podíl ţáků, kteří nyní nastupují do nematuritních oborů středního
vzdělání, tvořil ve školním roce 2008/2009 30,2 %. I tak patří Česká republika k zemím s nejvyšším zastoupením
odborného vzdělávání a naopak relativně nízkým zastoupením všeobecného vzdělání. Řadí se tak k zemím
s výrazně diferencovaným středním školstvím.
Současný systém vzdělávací politiky je v ČR zatíţen velmi časnou selektivitou, která je navíc úzce provázána se
socioekonomickým zázemím rodiny. V České republice existuje na základě mezinárodního srovnání velmi silná
determinace vzdělanostních aspirací na základě sociálního původu. Znamená to, ţe se velmi často v rodinách
reprodukuje vzdělání (děti rodičů s vyšším vzděláním dosahují opět vyššího vzdělání a opačně). Systém plošné
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podpory škol prostřednictvím šablon umoţní podporu zacílit i do škol, které vzdělávají ţáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí, a tím přispět ke zmírnění nerovností ve vzdělávání.
Podpora počátečního vzdělávání je zdůvodněna i dalšími skutečnostmi, mezi nimiţ významnou roli hrají
zhoršující se výsledky českých ţáků v rámci mezinárodních šetření. ČR patří k zemím, kde v rámci výzkumu
PISA dosahují 15letí ţáci nadprůměrných výsledků v oblasti matematické a přírodovědné gramotnosti, nicméně
projevují nízký zájem o další studium technických a přírodních věd, příp. o kariéru v těchto oborech. Také podíl
absolventů těchto oborů ze všech absolventů v terciární sféře jako sledovaný indikátor v rámci Lisabonského
procesu je v ČR podprůměrný. Tato situace je dána společenskou atmosférou, která dosud preferovala jiné
druhy kariéry (právní, ekonomické, manaţerské apod.). Podíl na této situaci má ovšem i způsob výuky těchto
předmětů, který se zaměřuje spíše na vědomosti a jejich aplikaci, nikoliv na aktivní seznamování ţáků
s vědeckými postupy a jejich motivaci k dalšímu studiu.
Výsledky mezinárodního šetření PISA 2009
Čtenářská gramotnost
Čeští ţáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti pouze podprůměrných výsledků. Větším problémem je však fakt,
ţe Česká republika se rovněţ nachází mezi pěti zeměmi OECD, ve kterých došlo od roku 2000 k významnému
zhoršení výsledků. V České republice vzrostlo zastoupení ţáků s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí,
kteří by mohli mít problémy při dalším studiu nebo při uplatnění na trhu práce. Podíl těchto ţáků je nyní nad
mezinárodním průměrem a činí 23 %. Od roku 2000 do roku 2009 se významně zhoršily výsledky ţáků
základních škol a ţáků v maturitních a nematuritních programech středních odborných škol. Základní dovednosti
patnáctiletých ţáků v učebních oborech jsou horší neţ u ţáků gymnázií a čtyřletých odborných škol.
Matematická gramotnost
Zde byl výsledek českých ţáků průměrný, avšak v období od roku 2003 do roku 2009 se výsledky českých ţáků
zhoršily nejvíce ze všech zemí, které se obou cyklů výzkumu zúčastnily. Z výzkumu vyplývá, ţe horší výsledky se
týkají všech druhů škol.
Přitom dobře rozvinutá úroveň dvou základních gramotností (čtenářské a matematické gramotnosti) je nezbytnou
sloţkou kompetencí, které potřebují a zejména budou potřebovat absolventi všech středních škol.
Celkové výsledky – rozdíly podle typu školy
Šetření (Veselý, 2006) prokazuje, ţe ţáci v maturitních oborech dosahují mnohem lepších výsledků ve všech
sledovaných dimenzích gramotnosti (matematické, čtenářské, přírodovědné i v oblasti řešení problémů) neţ ţáci,
kteří vstoupili do učebních oborů.
Podle hlavních závěrů průzkumu PISA (2009) patří ČR k zemím, kde (v rámci výzkumu PISA) 15letí ţáci projevují
nízký zájem o další studium technických a přírodních věd, příp. o kariéru v těchto oborech. Také podíl absolventů
těchto oborů ze všech absolventů v terciární sféře jako sledovaný indikátor v rámci Lisabonského procesu je
v ČR podprůměrný. Tato situace je dána společenskou atmosférou, která dosud preferovala jiné druhy kariéry
(právní, ekonomické, manaţerské apod.). Podíl na této situaci má ovšem i způsob výuky těchto předmětů, který
se zaměřuje spíše na vědomosti a jejich aplikaci, nikoliv na aktivní seznamování ţáků s vědeckými postupy a
jejich motivaci k dalšímu studiu.
3.4.3

Vysvětlení obtíží při implementaci OP VK

Obtíţe při implementaci OP VK, prioritní osy 3 (Další vzdělávání), oblasti podpory 3.1 (Individuální další
vzdělávání) byly vyvolány následujícími faktory:
1.
2.

ustoupení od záměru PIVO – individuálního národního projektu;
dlouhodobě klesající absorpční kapacita PO 3, konkrétně OP 3.1.
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Věcný záměr PIVO
Implementace oblasti podpory 3.1 byla plánována prostřednictvím individuálního projektu národního (IPn)
s pracovním názvem Podpora individuálního vzdělávání občanů (PIVO). Vyhlášení výzvy bylo plánováno na rok
2010. Výzva na tuto oblast podpory byla připravována ve spolupráci s jednotlivými skupinami MŠMT a dalšími
relevantními institucemi (MMR, MF). Paralelně byl připravován věcný záměr PIVO včetně zpracování studie
proveditelnosti projektu (viz VÚPSV, 2009).
Náklady na projekt byly odvozeny od alokace finančních prostředků na oblast podpory 3.1, které činí
170 526 661 EUR. Projekt předpokládal úspěšnou účast min. 400 000 občanů4 ve věku 24 – 65 let na vzdělávání
v oblastech ICT, jazykové vzdělávání a vzdělávání k podnikání. Největší změnou, která odlišovala navrhovaný
projekt od jiných projektů, je způsob distribuce prostředků: individuální podpora měla být poskytovaná přímo
občanům tak, aby si mohli sami vybrat poskytovatele. Mělo se tedy jednat o podporu dalšího vzdělávání na
straně poptávky a odstranění jedné z bariér vstupu občanů do dalšího vzdělávání (ekonomická bariéra).
Nový přístup však vyţadoval navrţení zcela nového systému, který by zohledňoval všechny administrativní a
legislativní procesy spojené s převodem a kontrolou vyuţití prostředků občany a zajištěním dostatečné kvality
vzdělávání. Klíčovým prvkem navrhovaného systému byl výběr Operátora PIVO. Byly navrţeny 2 varianty.
V jedné variantě by cena veřejné zakázky byla 11 mil. EUR a Operátor by zajišťoval zejména logistiku systému,
výběr subdodavatelů vzdělávání ve spolupráci s jiným dodavatelem (Garantem kvality), informační systémy a
kontrolu. Ve druhé variantě by cena veřejné zakázky byla 167 mil. EUR, a povinností Operátora by bylo navíc
poskytování individuálních podpor občanů z této částky.
K věcnému záměru projektu byla zpracována studie proveditelnosti a projekt byl konzultován s MMR, MF a
připomínkován v rámci MŠMT. V rámci tohoto konzultačního procesu byla identifikována rizika připravovaného
projektu:
1.
2.
3.
4.
5.

nebyl vyřešen vliv výše dotace na daň z příjmu a sociální dávky občanů;
nebyl navrţen systém řešení předcházení moţnosti dvojí podpory podnikům;
nedostatečná motivace cílové skupiny ke vstupu do vzdělávání;
nedostatečné řešení osobních a pracovních překáţek ve vzdělávání;
nedostatečné zacílení potřebných skupin.

Absorpční kapacita OP 3.1
Bod 3 výčtu rizik souvisí s nedostatečnou absorpční kapacitou oblasti podpory 3.1. Obecně lze na základě řady
existujících studií5 vypozorovat hlavní trendy v účasti dospělých na dalším vzdělávání, které platí i pro českou
populaci dospělých. Výsledky potvrzují výrazné propojení dosažené úrovně vzdělání v počátečním
vzdělávání a zapojení do aktivit dalšího vzdělávání, kdy vyšší úrovně vzdělání zvyšují pravděpodobnost další
účasti ve vzdělávání v dospělém věku. Důsledkem tohoto stavu je, ţe více kvalifikovaní se dále vzdělávají
mnohem častěji, neţ lidé s nízkou či nedostatečnou kvalifikací, kteří zároveň představují skupinu s nejvyšší
potřebou dalšího vzdělávání.
Z výzkumu provedeného společností Markent s.r.o., v rámci výzkumného projektu Podpora zaměstnávání
starších osob, 2007, VUPSV, v.v.i., vyplynulo, ţe o další vzdělávání má zájem necelá polovina respondentů –
17 % rozhodně a 29 % spíše ano; statisticky signifikantní zájem projevovala zejména věková kategorie 20 49 let, ze vzdělanostních skupin pak středoškoláci a vysokoškoláci.

4

Prováděcí dokument OP VK uvádí hodnotu monitorovacího ukazatele Počet úspěšně podpořených osob 800 000. Studie proveditelnosti
ovšem dospěla k doporučení tuto hodnotu sníţit na 400 000.
5 Mimo jiné lze vybrat např. Promoting Adult Learning. Paris: OECD, 2005. 147 p. ISBN: 92-64-01092-0; Beyond Rhetoric: Adult Learning
Policies and Practices. Paris: OECD, 2003. ISBN 92-64-19943-8; Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Havlíčková, V. Další vzdělávání v ČR.
Working Paper NOZV – NVF č. 6/2006. Praha: NVF, 2006. 32 s.; Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Havlíčková, V. - Šímová, Z. Vzdělávání
starších osob jako rozhodující předpoklad jejich zaměstnatelnosti. Praha: NVF, 2006. 78 s. Podkladová studie v rámci projektu „Podpora
zaměstnávání starších osob“.; Podpora zaměstnávání starších osob. Souhrnná zpráva. Příloha IV. Závěrečná zpráva z výzkumu.
Zaměstnávání starších osob. Organizace. Praha: VÚPSV, Markent. 2007, 74 s.; Czesaná, V. - Matoušková, Z. – Vymazal, J. Nerovnosti
v účasti dospělých na dalším vzdělávání. Working Paper NOZV – NVF č. 1/2005. Praha: NVF, 2005. 49 s. ISSN 1801-5476.

Analýza implementace OP VK & návrh finanční realokace

38

SPF Group, v.o.s.

Ochota a zájem občanů o další individuální vzdělávání je však sniţována existencí bariér, mezi něţ patří:

nedostatek času;

omezená, popř. ţádná moţnost zvýšení mzdy;

nevyhovující nabídka kurzů;

nedostatek informací o dalším vzdělávání;

malá či ţádná podpora dalšího vzdělávání ze strany zaměstnavatele.
Některé z těchto bariér (nevyhovující nabídka kurzů, nedostatek informací, nízká podpora ze strany
zaměstnavatele) jsou ovšem předmětem intervence oblasti podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání).
Samotná oblast podpory 3.1 zbývající bariéry neřeší a ty tak nadále sniţují absorpční kapacitu. Na druhou stranu
je nutné vyhodnotit potřebnost intervence v individuálním dalším vzdělávání.
Rozhodující roli v míře ochoty jednotlivců aktivně se účastnit na dalším vzdělávání hraje zřetelná vazba na
potřeby související se zaměstnáním (závěry projektu Podpora zaměstnávání starších osob, 2007, VUPSV, v.v.i.):






v pracovní době je ochotna se vzdělávat signifikantní většina zaměstnanců, tj. bez adekvátního sníţení
mzdy za dobu strávenou mimo pracoviště;
vzdělávání zaměstnanců je ve většině případů hrazeno zaměstnavatelem;
absolvování vzdělávání „vyţadované“ zaměstnavatelem se často promítne do hodnocení pracovníka;
zaměstnavatel velmi často hradí náklady spojené se vzděláváním;
vzdělávání v pracovní době dramaticky nezvyšuje tlak na rodinné povinnosti apod.

Skutečnost, ţe další vzdělávání je přirozeně aktivizováno trhem práce, lze doplnit výsledky mezinárodního
srovnání úrovně a intenzity dalšího vzdělávání v ČR. Výběrové šetření provedené Českým statistickým úřadem6
v roce 2008 (AES – Adult Education Survey – šetření koordinované Eurostatem od roku 2005) ukazuje, ţe
v oblasti dalšího vzdělávání ČR sleduje pozitivní trendy a konverguje s ostatními zeměmi EU.
Hlavním ukazatelem charakterizujícím další vzdělávání je ukazatel míry účasti na vzdělávacích akcích. Podíl
účastníků na formálním nebo neformálním vzdělávání v ČR je v porovnání se zeměmi Evropské unie mírně
nadprůměrný (viz tab. č. 5 a graf č. 8). Zatímco Eurostat uvádí unijní průměrnou hodnotu ve výši 35,7 % (bez
ČR), tak v souladu s výsledky šetření ČSÚ dosáhl uvedený podíl 37,65 % (tj. o 1,95 procentního bodu více).
Při hodnocení účasti na formálním nebo neformálním vzdělávání podle stupně dosaţeného vzdělání je patrné
naše zaostávání oproti průměru EU v míře účasti osob se základním vzděláním (ČR – 14,8 %; EU – 18 %).
Naopak tomu je ve skupině vysokoškoláků a středoškoláků (ČR – 62,4 % a 36,6 % a EU – 55 % a 35 %).
Podobně jako výše uvedené důvody studia jsou s průměrnými údaji za EU srovnatelné i překáţky v účasti ve
formálním a neformálním vzdělávání. Necelá polovina respondentů se v ČR neúčastnila dalšího vzdělávání a ani
se účastnit nechtěla (v EU 50 %), dalších 12,6 % se dalšího vzdělávání neúčastnilo, avšak účastnit se chtělo
(v EU 12 %).
V porovnání s průměrem ostatních zemí EU je srovnatelná i naše skladba poskytovatelů neformálního
vzdělávání. Z šetření ČSÚ vyplývá, ţe zhruba 43 % vzdělávacích aktivit zabezpečovali zaměstnavatelé, 28 %
instituce neformálního vzdělávání a více neţ 10 % instituce formálního vzdělávání. V EU byli zaměstnavatelé
také na prvém místě (37 %) a na dalších instituce neformálního vzdělávání (17 %) a komerční instituce, pro které
není vzdělávání hlavní aktivitou (9 %). Vyšší podíl zaměstnavatelů na poskytování vzdělávání v našich
podmínkách je mimo jiné potvrzením výsledků zjištěných posledním šetřením o vzdělávání zaměstnanců
(CVTS 3), které byly – co se účasti na vzdělávacích akcích týče – v porovnání s EU také nadprůměrné.

6

Online publikace viz: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3313-09
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Tabulka č. 13: Účastníci formálního a neformálního vzdělávání podle zemí, pohlaví a věku v roce 2007
Země

Celkem

Pohlaví

Věková skupina

muži

ženy

25-34 let

35-54 let

55-64 let

Evropská unie /průměr/

35,7

36,1

35,4

44,7

37,2

21,6

Belgie /BG/

36,4

37,9

35,0

44,7

39,7

20,3

Německo /DE/

45,4

48,3

42,4

53,3

48,7

28,2

Estonsko /EE/

42,1

36,9

46,7

52,5

42,6

27,5

Řecko /EL/

14,5

14,3

14,6

22,7

14,0

5,1

Španělsko /ES/

30,9

30,8

31,0

39,7

30,8

17,0

Francie /FR/

35,1

36,4

33,8

48,2

35,9

16,2

Itálie /IT/

22,2

22,2

22,2

30,5

23,0

11,8

Kypr /CY/

40,6

43,0

38,2

53,2

41,1

20,1

Lotyšsko /LV/

32,7

25,9

39,0

39,0

34,3

21,8

Litva /LT/

33,9

28,7

38,7

42,7

35,1

19,0

Maďarsko /HU/

9,0

8,3

9,6

15,8

9,0

2,5

Rakousko /AT/

41,9

44,0

39,9

47,1

45,7

25,4

Polsko /PL/

21,8

21,3

22,4

34,1

20,7

6,8

Slovensko /SK/

44,0

45,3

42,8

51,0

48,3

23,8

Finsko /FI/

55,0

48,9

61,3

66,0

58,6

37,8

Švédsko /SE/

73,4

70,8

76,1

81,0

76,4

60,7

Velká Británie /UK/

49,3

47,2

51,3

58,8

50,3

37,0

Česká republika /CZ/

37,7

41,6

33,6

44,1

45,0

26,4

Zdroj: ČSÚ, 2009, str. 27

Z uvedených statistik vyplývá:





ČR nijak nezaostává v podílu účastníků na dalším vzdělávání;
osoby, které opouští vzdělávací systém po ukončení základního školství, se významně méně účastní
dalšího vzdělávání;
skladba poskytovatelů dalšího vzdělávání je rovněţ obdobná s průměrem EU;
motivace k dalšímu vzdělávání je úzce vázána na výkon zaměstnání a tato motivace je v realitě
dostatečně saturována.

Na základě identifikovaných rizik a posouzení absorpční kapacity oblasti podpory 3.1 ŘO OP VK rozhodl od
věcného záměru projektu PIVO odstoupit.
3.5

Plnění globálního a specifických cílů OP VK

Navrhovaná revize OP VK nemění ţádný z globálních ani specifických cílů OP VK. Realokace prostředků nadále
umoţní rozvoj vzdělanostní společnosti. Navrhovaná dílčí změna strategie, spočívající v podpoře počátečního
vzdělávání jako klíče ke zvýšení motivace občanů na dalším vzdělávání, zlepší podmínky pro dosaţení cílů
OP VK. Podpora počátečního vzdělávání zvýší rozvoj obecných kompetencí (PO 1), které jsou nezbytnou
podmínkou pro posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů (PO 3). Navrhovaná změna má vliv na změnu
cílových hodnot vybraných indikátorů.
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3.6

Dopady na prioritní témata

Navrhovaná revize sníţí rozsah intervence v prioritní oblasti 3 (Další vzdělávání – oblast podpory 3.1 Individuální
další vzdělávání) a uvolněné prostředky vyuţije v prioritní osy 1 (Počáteční vzdělávání).
Přesun prostředků z Prioritní osy 3 do prioritní osy 1 není v rozporu s cíly prioritní osy 3 – tímto přesunem bude
zvýšena motivace a posílen aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.
Vytvořením oblasti podpory 1.5 dojde ke zvýšení podpory v rámci prioritního tématu 72 – Navrhování, zavádění a
provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu
základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností
vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
Realokací z prioritní osy 3 (respektive oblasti podpory 3.1) zároveň dojde k poklesu podpory v rámci prioritního
tématu 73 – Opatření na zvýšení celoţivotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím
opatření zaměřených na sníţení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a
zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy.
Se změnou implementace v prioritní ose 3 dojde rovněţ ke zvýšené podpoře prioritního tématu 62 – Vytváření
systémů a strategií celoţivotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a sluţby pro zaměstnance pro
zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací.
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3.7

Revize cílových hodnot relevantních monitorovacích indikátorů

V souvislosti s navrhovaným přesunem finančních prostředků mezi prioritními osami, je nezbytné provést rovněţ
revizi cílových hodnot relevantních indikátorů. Revize cílových hodnot byla provedena na úrovni Operačního
programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Pro revizi byl vyuţit rozklad indikátorů dle Prováděcího
dokumentu, odborný odhad intenzity, extenzity a dalších parametrů aktivit, které budou vyplývat z realokace
prostředků mezi PO 3 a PO 1. Pro specifické ukazatele byly rovněţ vyuţity dílčí výsledky průběţného
monitoringu plnění jednotlivých indikátorů na úrovni programu, prioritních os a oblastí podpory v kombinaci se
statistickými údaji. Návrh změn v rámci programového dokumentu Operačního programu Vzdělávání a
konkurenceschopnost přímo reflektuje dílčí změny provedené v Prováděcím dokumentu.
Přehled změn monitorovacích indikátorů OP VK obsahuje následující tabulka:
Tabulka č. 14: Revize monitorovacích indikátorů
Úrove
Typ
Kód
ň
indikáto indikáto
indikát
ru
ru
oru

064310

Původní
hodnoty
Název indikátoru

Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů

10 395

0

42 244*

počet

0

2 308
500

0

764 499*

%

56

59

56

59

%

45

55

45

55

%

6

10

6

10

počet

0

6 300

0

37 383

074600 Počet úspěšně podpořených osob

počet

0

368
100

0

378 069

074600 Počet úspěšně podpořených osob

počet

0

1 800
000

0

253 200

počet

0

2 300

0

2 400

%

0

30

0

2

062000

Podíl absolventů středního vzdělávání s
maturitní zkouškou na odpovídající populaci

Podíl studujících v terciárním vzdělávání na
výsledk 062500
odpovídající populaci
y
Podíl obyvatel ve věku 25-64 let účastnících
064000 se dalšího vzdělávání (Life-long learning) na
populaci 25-64 let
064310
výstupy

výstupy
064310
PO3

Cílová
hodnota
2015

0

074600 Počet úspěšně podpořených osob

PO1

Výcho
Vých
Cílová
zí
ozí
hodnot
hodnot
hodn
a 2015
a
ota

počet

výstupy

OP

Jednotka

Realokace

Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů

Počet nově vytvořených/inovovaných
produktů

Podíl účastníků jednotlivých akcí dalšího
výsledk
vzdělávání / počet osob v dalším vzdělávání
074260
y
(k celkovému počtu obyvatel ve věku 25 - 64
let)

* V nově navrţených cílových hodnotách indikátorů 064310 i 0746000 jsou zohledněny rovněţ cílové hodnoty na oblastech podpory
v rámci prioritních os 2 a 4. Tyto indikátory nejsou na úrovni prioritních os 2 a 4 sice v programovém dokumentu explicitně uvedeny, jejich
dosaţené hodnoty se však na programovou úroveň z úrovně oblastí podpor načítají.

Veškeré navrhované úpravy cílových hodnot indikátorů jsou zaznamenány ve změnové verzi Operačního
programu předloţené Monitorovacímu výboru OP VK dne 9. června 2011.
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Návrh nových cílových hodnot indikátorů Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a počet úspěšně
podpořených osob v rámci prioritní osy 1 (oblast podpory 1.5) byl stanoven na základě predikce vývoje
naplňování daných indikátorů v rámci oblasti podpory 1.4, která má stejnou strukturu jako oblast podpory 1.5.
Hodnoty byly stanoveny dle propočtu poměru cen jednotlivých šablon a zájmu o dané šablony. Navýšení cílových
hodnot indikátorů v rámci oblasti podpory 1.1 bylo stanoveno na základě poţadavku posílení globálních grantů a
na základě analýzy plnění věcného pokroku.
Návrh nových cílových hodnot indikátorů Počet úspěšně podpořených osob v rámci prioritní osy 3 (oblast
podpory 3.1) byl stanoven na základě plánu implementace oblasti podpory 3.1 kombinací kvalifikovaného odhadu
predikce vývoje zájmu ekonomicky aktivních obyvatel ČR o další vzdělávání a predikcí vývoje statistických
ukazatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci PO 3 bylo nutné v souvislosti se změnou cílové hodnoty
indikátoru Počet úspěšně podpořených osob změnit rovněţ cílovou hodnotu podílového indikátoru Podíl
účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání/počet osob v dalším vzdělávání (k celkovému počtu obyvatel ve
věku 25 – 64 let).
Rozpis hodnot indikátorů po realokaci na úrovni Prováděcího dokumentu uvádí následující tabulka:
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Tabulka č. 15: Indikátory na úrovni PD OP VK po realokaci
Typ
Kód
Oblast
indikátor indikáto
podpory
u
ru

1.1

074100 Počet podpořených osob celkem

počet

0

450 000

074114 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
celkem – dětí, ţáků

počet

0

446 920

074165 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším
vzdělávání

počet

0

3 080

064310 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

počet

0

2 465

064312 Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů s komponentou ŢP

počet

0

616

064313 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s
komponentou ICT

počet

0

616

491101 Počet podpořených projektů OP VK prioritní osa 1Počáteční vzdělávání

počet

0

1 240

074100 Počet podpořených osob celkem

počet

0

229 170

074114 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání
celkem – dětí, ţáků

počet

0

218 955

074110 Počet podpořených osob - klienti sluţeb

počet

0

9 969

výstupy 061210 Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd

počet

0

123

061200 Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
začleněných do integrovaných tříd

počet

0

123

074120 Počet podpořených osob – poskytovatelé sluţeb

počet

0

135

064310 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

počet

0

30 966

074600 Počet úspěšně podpořených osob

počet

0

9 969

060401 Podíl ţáků zapojených do vzdělávacích aktivit v
projektech na celkovém počtu ţáků ve školách a školních
zařízeních

%

0

47

060402 Podíl ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu
ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami

%

45,3

50

074113 Podíl úspěšně podpořených pracovníků škol a školských
zařízení na celkovém počtu pracovníků škol a školských
zařízení

%

0

17

491103 Počet podpořených projektů OP VK

počet

0

3

074600 Počet úspěšně podpořených osob celkem

počet

0

245 200

výstupy

1.5

výsledk
y

3.1

Název indikátoru

Výchoz
Jednot
í
Cílová hodnota
ka
hodnot
2015
a

výstupy

Zdroj: Prováděcí dokument OP VK str. 60 - 65 a 119 -120 k 9. červnu 2011

Veškeré navrhované úpravy cílových hodnot indikátorů jsou zaznamenány ve změnové verzi Prováděcího
dokumentu schváleného Monitorovacím výborem OP VK dne 9. června 2011.
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3.8

Revize finančních tabulek

Stávající alokaci OP VK uvádí tabulka č. 1 – Podrobné parametry finanční realokace jsou uvedeny
v následujících tabulkách:
Tabulka č. 16 - Finanční rámec OP VK (ke dni 9. prosince 2010) před realokací z PO 3 do PO 1
Národní zdroje

Číslo prioritní
osy/ oblasti
podpory

Název prioritní
osy / oblasti
podpory

Fond

Podíl na
alokaci

1

Počáteční
vzdělávání

ESF

34%

612 077 738 108 013 719

108 013 719

720 091 457

1.1

Zvyšování kvality
ve vzdělávání

ESF

38%

233 347 650

41 178 997

41 178 997

274 526 647

1.2

Rovné příleţitosti
dětí a ţáků,
včetně dětí a
ţáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

ESF

18%

108 497 793

19 146 669

19 146 669

127 644 462

1.3

Další vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení

ESF

18%

110 857 295

19 563 053

19 563 053

130 420 348

1.4

Zlepšení
podmínek pro
vzdělávání na
základních
školách

ESF

26%

159 375 000

28 125 000

28 125 000

187 500 000

2

Terciární
vzdělávání,
výzkum a vývoj

ESF

35%

626 536 268 110 565 224

110 565 224

737 101 492

ESF

12%

75 735 153

13 365 027

13 365 027

89 100 180

ESF

35%

220 320 446

38 880 079

38 880 079

259 200 525

ESF

33%

206 550 418

36 450 074

36 450 074

243 000 492

2.1
2.2
2.3

Vyšší odborné
vzdělávání
Vysokoškolské
vzdělávání
Lidské zdroje ve
V&V

EU

Národní veřejné zdroje
celkem
SR

Celkové zdroje

2.4

Partnerství a sítě

ESF

20%

123 930 251

21 870 044

21 870 044

145 800 295

3

Další
vzdělávání

ESF

16%

289 895 324

51 157 998

51 157 998

341 053 322

3.1

Individuální další
vzdělávání

ESF

50%

144 947 662

25 578 999

25 578 999

170 526 661

3.2

Podpora nabídky
dalšího
vzdělávání

ESF

50%

144 947 662

25 578 999

25 578 999

170 526 661

4.1a

Systémový
rámec
celoživotního
učení

ESF

12%

210 862 611

37 211 049

37 211 049

248 073 660
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Národní
systémové
aktivity
Technická
pomoc

4.1b
5a

ESF / KpZ

Řízení, kontrola,
monitorování a
hodnocení
programu

5.1

Informovanost a
publicita
programu
Zvýšení
absorpční
kapacity
Technická
pomoc

5.2
5.3
5b

5.1

2 862 388

2 862 388

19 082 589

ESF

4%

72 473 831

12 789 500

12 789 500

85 263 331

ESF

90%

65 226 448

11 510 550

11 510 550

76 736 998

ESF

5%

3 623 692

639 475

639 475

4 263 167

ESF

5%

3 623 691

639 475

639 475

4 263 166

648 808

114 496

114 496

763 304

90%

583 927

103 046

103 046

686 973

5%

32 441

5 725

5 725

38 166

5%

32 440

5 725

5 725

38 165

322 714 374

322 714 374

2 151 429 155

319 737 490

319 737 490

2 131 583 262

2 976 884

2 976 884

19 845 893

ESF / KpZ

Řízení, kontrola,
monitorování a
hodnocení
programu

16 220 201

ESF

Informovanost a
publicita
ESF
programu
Zvýšení
5.3
absorpční
ESF
kapacity
Celkem OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
5.2

1 828 714
781
1 811 845
772
16 869 009

Z toho: Cíl Konvergence
Cíl Konkurenceschopnost
Zdroj: PD OP VK ke dni 9. prosince 2010

Tabulka č. 17 - Finanční rámec OP VK (ke dni 9. června 2011) po realokaci z PO 3 do PO 1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2

Počáteční vzdělávání
Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Rovné příleţitosti
dětí a ţáků, včetně
dětí a ţáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení
Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na
základních školách
Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na
středních školách
Terciární
vzdělávání, výzkum

37%

675 500 057 119 205 892

119 205 892

794 705 949

36%

243 918 037

43 044 359

43 044 359

286 962 396

16%

108 497 793

19 146 669

19 146 669

127 644 462

16%

110 857 295

19 563 053

19 563 053

130 420 348

24%

159 375 000

28 125 000

28 125 000

187 500 000

8%

52 851 932

9 326 811

9 326 811

62 178 743

626 536 268 110 565 224

110 565 224

737 101 492

35%
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a vývoj

2.1

Vyšší odborné
vzdělávání

2%

15 025 901

2 651 630

2 651 630

17 677 531

2.2

Vysokoškolské
vzdělávání

41%

255 555 067

45 097 953

45 097 953

300 653 020

2.3
2.4

Lidské zdroje ve V&V
Partnerství a sítě

37%
20%

232 025 049
123 930 251

40 945 597
21 870 044

40 945 597
21 870 044

272 970 646
145 800 295

3

Další vzdělávání

13%

226 473 005

39 965 825

39 965 825

266 438 830

3.1

Individuální další
vzdělávání

25%

56 861 108

10 034 314

10 034 314

66 895 422

75%

169 611 897

29 931 511

29 931 511

199 543 408

12%

210 862 611

37 211 049

37 211 049

248 073 660

4%

16 220 201
72 473 831

2 862 388
12 789 500

2 862 388
12 789 500

19 082 589
85 263 331

92%

66 678 143,16

11 766
731,52

4,70%

3 402 982,82

600 526,40

600 526,40

4 003 509,22

3,30%

2 392 705,02
648 808

422 242,07
114 496

422 242,07
114 496

2 814 947,09
763 304

92%

596 922,70

105 339,73

105 339,73

702 262,43

4,70%

30 465,18

5 376,23

5 376,23

35 841,41

3,30%

21 420,12

3 780,03

3 780,03

25 200,16

Podpora nabídky
dalšího vzdělávání
Systémový rámec
4.1a
celoživotního učení
Národní systémové
4.1b
aktivity
5a
Technická pomoc
Řízení, kontrola,
monitorování a
5.1
hodnocení programu
Informovanost a
5.2
publicita programu
Zvýšení absorpční
5.3
kapacity
5b
Technická pomoc
Řízení, kontrola,
monitorování a
5.1
hodnocení programu
Informovanost a
5.2
publicita programu
Zvýšení absorpční
5.3
kapacity
Celkem OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Z toho: Cíl Konvergence
Cíl Konkurenceschopnost
3.2

1 828 714 781 322 714 374
1 811 845 772 319 737 490
16 869 009
2 976 884

11 766 731,52 78 444 874,68

322 714 374 2 151 429 155
319 737 490 2 131 583 262
2 976 884
19 845 893

Zdroj: PD OP VK ke dni 9. června 2011
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Tabulka č 18 - OP VK ke dni 7. prosince 2007
Číslo
Název prioritní
prioritní
osy
osy

Fond/míra
spolufinancování
vztahována k

Indikativní rozdělení
národních zdrojů
Míra
Příspěvek Národní
Celkové
spolufinanNárodní
Národní
Společenství zdroje
zdroje
cování
veřejné soukromé
zdroje
zdroje
a
b(=c+d)
c
d
d=a+b
e=a/d

7.1

Počáteční
vzdělávání

ESF/veřejné/Konvergence 612 077 738

108 013 108 013
719
719

720 091
457

85%

7.2

Terciární
vzdělávání,
VaV

ESF/veřejné/Konvergence 626 536 268

110 565 110 565
224
224

737 101
492

85%

7.3

Další
vzdělávání

ESF/veřejné/Konvergence 289 895 324

51 157
998

51 157
998

341 053
322

85%

7.4a

Systémový
rámec
celoţivotního ESF/veřejné/Konvergence 210 862 611
učení
(Konvergence)

37 211
049

37 211
049

248 073
660

85%

7.4b

Systémový
rámec
celoţivotního
učení (RKaZ)

16 220 201

2 862
388

2 862
388

19 082
589

85%

7.5a

Technická
pomoc
ESF/veřejné/Konvergence
(Konvergence)

72 473 831

12 789
500

12 789
500

85 263
331

85%

7.5b

Technická
pomoc (RKaZ)

648 808

114 496 114 496

763 304

85%

1 828 714
781
1 811 845
772

322 714 322 714
374
374
319 737 319 737
490
490
2 976
2 976
884
884

2 151
429 155
2 131
583 262
19 845
893

ESF/veřejné/RKaZ

ESF/veřejné/RKaZ

Celkem
Z toho: Cíl Konvergence
Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
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Tabulka č. 19 - OP VK ke dni 9. června 2011
Číslo
Název prioritní
prioritní
osy
osy
Počáteční
vzdělávání
Terciární
vzdělávání,
VaV
Další
vzdělávání

Fond/míra
spolufinancování
vztahována k

Indikativní rozdělení
národních zdrojů
Míra
Příspěvek Národní
Celkové
spolufinanNárodní
Národní
Společenství zdroje
zdroje
cování
veřejné soukromé
zdroje
zdroje
a
b(=c+d)
c
d
d=a+b
e=a/d

ESF/veřejné/Konvergence 675 500 057

119 205 119 205
892
892

794
705 949

85%

ESF/veřejné/Konvergence 626 536 268

110 565 110 565
224
224

737 101
492

85%

ESF/veřejné/Konvergence 226 473 005

39 965
825

39 965
825

266
438 830

85%

7.4a

Systémový
rámec
celoţivotního ESF/veřejné/Konvergence 210 862 611
učení
(Konvergence)

37 211
049

37 211
049

248 073
660

85%

7.4b

Systémový
rámec
celoţivotního
učení (RKaZ)

16 220 201

2 862
388

2 862
388

19 082
589

85%

7.5a

Technická
pomoc
ESF/veřejné/Konvergence
(Konvergence)

72 473 831

12 789
500

12 789
500

85 263
331

85%

7.5b

Technická
pomoc (RKaZ)

648 808

114 496 114 496

763 304

85%

1 828 714
781
1 811 845
772

322 714 322 714
374
374
319 737 319 737
490
490
2 976
2 976
884
884

2 151
429 155
2 131
583 262
19 845
893

7.1
7.2
7.3

ESF/veřejné/RKaZ

ESF/veřejné/RKaZ

Celkem
Z toho: cíl Konvergence
cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
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POUŽITÉ ZKRATKY

CF

Kohezní fond

CZK

Česká koruna

ČR

Česká republika

ČSI

Česká školní inspekce

ČSÚ

Český statistický úřad

CŢU

Celoţivotní učení

ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj

DV

Další vzdělávání

ESF

Evropský sociální fond

EUR

Euro

GG

Globální grant

ICT

Informační a komunikační technologie

IP

Individuální projekt

IPS

Informační a poradenský systém

KP

Kariérové poradenství

LZ

Lidské zdroje

MF

Ministerstvo financí ČR

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

NNO

Nevládní nezisková organizace

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PCO

Platební a certifikační orgán

PD OP VK

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PISA

Mezinárodní výzkum „Programme for International Student Assessment“

PIVO

Podpora individuálního vzdělávání občanů
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OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and
Development)

OVP

Odborné vzdělávání a příprava

ŘO

Řídicí orgán

SR

Státní rozpočet

SŠ

Střední školy

SŢoP

Souhrnná ţádost o platbu

ŠVP

Školský vzdělávací program

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe

ÚP

Úřad práce

V&V

Výzkum a vývoj

VUR

Vzdělávání pro udrţitelný rozvoj

VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

ZS

Zprostředkující subjekt
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3

GLOSÁŘ POJMŮ

Počáteční
vzdělávání

zahrnuje vzdělávání předškolní, základní, střední a terciární

Další
vzdělávání

vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, tj. předškolním vzděláváním, základním
vzděláváním, střední vzděláváním, vzděláváním v konzervatoři a vyšším odborným vzděláváním,
uskutečňovaném v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších
odborných školách, a studiem v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami
nebo jejich součástmi

Celoţivotní
vzdělávání

termín je pouţíván vysokými školami ve smyslu dalšího vzdělávání na VŠ ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998
Sb.

Celoţivotní
učení

Termín pouţit ve smyslu Memoranda o celoţivotním učení, které vydala EK v listopadu 2000. EU definuje
celoţivotní učení jako pojem zahrnující „veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s
učením, které se průběţně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných
předpokladů“.

Formální
vzdělávání

Realizuje se ve vzdělávacích institucích, jejichţ funkce, cíl, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou
definovány a legislativně vymezeny. Takovouto typickou vzdělávací institucí je škola.

Informální
vzdělávání

Proces získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů z kaţdodenních zkušeností, z prostředí,
kontaktů. Na rozdíl od formálního vzdělávání či neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické
a institucionálně nekoordinované.
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