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D 
Rozhodnutí rektora č. 36/2015, 

jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionálního 
plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení 

projektů v roce 2016 

Na základě Zásad Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity 
v Opavě nabývající účinnosti 1. 9. 2015 vyhlašuji ke dni 12. 10. 2015 Interní soutěž v 
rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016. 

Cl. l. 
Harmonogram Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské 

univerzity v Opavě 

1. Žádosti o udělení prostředků v rámci ISIP lze předkládat do 13. listopadu 2015. 

2. Žádosti o financování projektu ISIP, projednané komisemi ISIP součástí, určené 
k projednání Komisí ISIP rektora, musí být na rektorátní oddělení rozvoje 
doručeny do 27. listopadu 2015 včetně hodnocení a navrženého pořadí. 

3. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv projektů, končících v roce 2015, na 
příslušné oddělení dané součásti je 15. ledna 2016. Je-li hlavním řešitelem 
zaměstnanec (student) SU u něhož dojde k ukončení pracovního poměru (studia) 
před tímto datem, je termínem odevzdání Závěrečné zprávy den ukončení 
pracovního poměru (studia). 

4. Závěrečné zprávy, posouzené zpravodaji a komisí ISIP příslušné součásti, musí 
být předloženy Komisi univerzity do 20. ledna 2016. 

5. Závěrečné vyúčtování finančních prostředků u projektů končících v roce 2015 
jsou součásti povinny předložit rektorátu do 20. ledna 2016. 



ČI. 2 
Priority ISIP 

V roce 2016 bude v rámci ISIP podporována: 

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace 
studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. 

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 

1. Žádosti podává navrhovatel resp. řešitel v termínu dle čl. 1. písemně příslušnému 
oddělení dané součásti ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě. 

2. Po posouzení žádostí zpravodajem a komisí ISIP součásti zajistí předseda komise 
součásti předání jednoho tištěného vyhotovení a elektronické verze pomocí 
spisové služby na rektorátní oddělení rozvoje. V elektronické verzi předá také 
vstupní hodnocení žádosti. Rovněž zajistí předání pořadí žádostí pro financování 
navrženého komisí. 

3. Příslušné formuláře žádostí a zpráv jsou Přílohami tohoto rozhodnutí. 

ČL 3 
Způsob předkládání projektů 

ČL 4 
Závěrečná ustanovení 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. 

V Opavě dne 12. 10. 2015 

Doc. IngKfavel Tuleja, Ph.D. 
rektor 



I 
Formulář ISIP - Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě 

Součást, pořadové číslo 
projektu ISIP: 
(vyplní OR součásti) 

Název projektu: 

Období řešení: 

Žádost o financování pro rok: 

Ústav, útvar 

Řešitel Kontakt tel.: 
j e-mail: 

Spoluřešitelé Kontakt tel.: 
e-mail: 

Předpokládané 
požadované finanční 
prostředky celkem 

NIV (v tis. Kč) INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 

Požadované finanční 
prostředky pro daný rok 

NIV (v tis. Kč) INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 

Anotace projektu: 
[max. 2000 znaků] 

Cíle projektu: 

Zdůvodnění potřebnosti a přínos pro součást, návaznost na DZ SU: 

Kontrolovatelné výstupy: 

Charakteristika řešitelského kolektivu, způsob řešení (aktivity), základní harmonogram (včetně dosažení cílů a 
výstupů): 

Cíle a kontrolovatelné výstupy pro daný rok: 

Rozpočet projektu ISIP pro daný rok řešení Částka v tis. Kč 

Celkem běžné finanční prostředky (NIV) 
vtom: Cestovní náhrady 

Materiální náklady (vč. drobného majetku) 
Služby a nevýrobní náklady 
Osobní náklady - (stipendia, mzdy, dohody, odvody) 

Celkem kapitálové finanční prostředky (INV) 
Celkem (INV+NIV) 

1 



j) 
Formulář ISIP - Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě 

Zdůvodnění požadavku finančních prostředků: 

Udržitelnost projektu: 

Seznam souvisejících nebo navazujících projektů: 

Datum: 
Podpis řešitele: 

Podpis spoluřešitele: 

2 



Formulá ř  ISIP  -  In te rn í  sou těž  Ins t i tuc ioná ln ího  p lánu  SU v  Opavě  

PŘÍLOHA č. 1 Stručný životopis, publikační a pedagogická činnost navrhovatele 

3 



Formulář pro průběžnou zprávu ISIP - Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě 

Součást, pořadové číslo 
projektu ISIP: Název projektu: 
(vyplní OR součásti) 

Období řešení: 

Průběžná zpráva za rok: 

Ústav, útvar 

Řešitel Kontakt tel.: 
e-mail: 

Spoluřešitelé Kontakt tel.: 
e-mail: 

Plánované 
prostředky 
v daném roce 

finanční NIV (v tis. Kč) 
celkem 

INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 

Čerpané finanční NIV (v tis. Kč) INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 
prostředky celkem 
v daném roce 

Rozbor řešení (včetně změn): 

Dosažené konečné výsledky: 

Vyhodnocení výsledků v porovnání s vytýčenými cíli: 

Konkrétní doložitelné výstupy: 

Výkaz o hospodaření s prostředky včetně přesného rozpisu položek potvrzený ekonomickým 
oddělením žadatele: 

Hospodaření s prostředky: Plánované Čerpané 
prostředky prostředky 

Celkem běžné finanční prostředky (NIV) 
vtom: Cestovní náhrady 

Materiální náklady (vč. drobného majetku) 
Služby a nevýrobní náklady 
Osobní náklady-(stipendia, mzdy, dohody, odvody) 

Celkem kapitálové finanční prostředky (INV) 
Celkem (INV + NIV) 

1 



Formulář pro průběžnou zprávu ISIP - Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě 

Seznam souvisejících nebo navazujících projektů: 

Datum: 
Podpis řešitele: 

Podpis spoluřešitele: 

2 



Formulář pro závěrečnou zprávu ISIP - Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě 

Součást, pořadové číslo 
projektu ISIP: Název projektu: 
(vyplní OR součásti) 

Období řešení: 

Ústav, útvar 

Řešitel Kontakt tel.: 
e-mail: 

Spoluřešitelé Kontakt tel.: 
e-mail: 

Plánované finanční 
prostředky celkem 

NIV (v tis. Kč) INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 

Čerpané finanční 
prostředky celkem 

NIV (v tis. Kč) INV (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) 

Rozbor řešení (včetně změn): 

Dosažené konečné výsledky: 

Vyhodnocení výsledků v porovnání s vytýčenými cíli: 

Konkrétní doložitelné výstupy: 

Výkaz o hospodaření s prostředky včetně přesného rozpisu položek potvrzený ekonomickým 
oddělením žadatele: 

Hospodaření s prostředky: Plánované Čerpané 
prostředky prostředky 

Celkem běžné finanční prostředky (NIV) 
v tom: Cestovní náhrady 

Materiální náklady (vč. drobného majetku) 
Služby a nevýrobní náklady 
Osobní náklady - (stipendia, mzdy, dohody, odvody) 

Celkem kapitálové finanční prostředky (INV) 
Celkem (INV + NIV) 
Udržitelnost aktivit projektu: 

1 



DII 
Formulá ř  p ro  závěrečnou  zprávu  ISIP  -  In te rn í  sou těž  Ins t i tuc ioná ln ího  p lánu  SU v  Opavě  

Seznam souvisejících nebo navazujících projektů: 

Datum: 
Podpis řešitele: 

Podpis spoluřešitele: 

2 



Zpravodaj: [] 

Interní soutěž v rámci institucionálního plánu 

VSTUPNÍ HODNOCENI NA VRHU PROJEKTU ISIP SU 

Jméno řešitele: Název projektu: Registrační číslo projektu: 

Celkové období řešení: 

Zpracujte podle následující osnovy: 
1. Přinos projektu z hlediska inovace studia. Zhodnocení řešitelského kolektivu. Přínos pro fakultu/ústav. (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 

2. Charakteristika výsledků. Způsob prezentace.(max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 

3. Způsob řešení projektu (metodický postup, materiální zajištění projektu, adekvátnost personálního zajištění), (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 

4. Přiměřenost finančních prostředků a časového plánu (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 

HODNOCENI 
Hodnocení odborné náplně (počet bodů části 

1.-3.): 0 

Hodnocení finanční části projektu (počet 
bodů část 4.): 0 

Celkové hodnocení (počet bodů) 0 Počet bodů je orientační, o finálním pořadí žádostí rozhoduje komise. 

Celkové hodnocení (označte křížkem): 
Zpravodaj X Rozhodně doporučeno k financování Zpravodaj 

Doporučeno k financování 
Zpravodaj 

Doporučeno k financování s výhradami 

Zpravodaj 

Nedoporučeno k financování 

ISIP komise součásti: 
Rozhodně 

doporučeno X 
Doporučeno Doporučeno s 

výhradami 
Nedoporučeno 

ISIP komise univerzity: 
Rozhodně 

doporučeno Doporučeno X 
Doporučeno s 

výhradami 
Nedoporučeno 

Jiné rozhodnuti: 



PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ REALIZA CE PROJEKTU ISIP SU V ROCE 2016 

Registrační číslo projektu: 

1. Přínos projektu z hlediska inovace studia, (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 0 

2. Charakteristika výsledků v porovnání s původním plánem a případné zdůvodnění odchylek. Shrnutí, zda jsou údaje řešitele adekvátní, či nikoliv, (max. 1000 

Počet bodů: (0-10) 0 

3. Výstupy projektu, (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 0 

4. Zhodnocení účelnosti využití finančních prostředků. Zjištěné nedostatky v dodržování pravidel nebo v čerpání finančních prostředků. Odlišnost od původního 
záměru projektu, (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 0 

HODNOCENÍ 

Hodnocení odborné náplně (1. - 3.): 0 (místo pro text) 

Hodnocení finanční částí projektu (4.): 0 (místo pro text) 

Celkové hodnocení (počet bodů) 0 Počet bodů je orientační. 

Celkové hodnocení (označte křížkem): 
Zpravodaj X Rozhodně doporučeno k financování 

Doporučeno k financování 
Doporučeno k financování s výhradami 
Nedoporučeno k financování 

ISIP komise součásti: 
Rozhodně 

doporučeno x 
Doporučeno 

Doporučeno s 
výhradami 

Nedoporučeno 

ISIP komise univerzity: 
Rozhodně 

doporučeno 
Doporučeno x 

Doporučeno s 
výhradami 

Nedoporučeno 

Jiné rozhodnutí: 



PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ REALIZACE PROJEKTU ISIP SU V ROCE 2017 
Registrační číslo projektu: 

HODNOCENI 

Hodnocení odborné náplně (1. - 3.): 0 (místo pro text) 

Hodnocení finanční části projektu (4.): 0 (místo pro text) 

Celkové hodnocení (počet bodů) 0 Počet bodů je orientační. 

Celkové hodnocení (označte křížkem): 
Zpravodaj X Rozhodně doporučeno k financování Zpravodaj 

Doporučeno k financováni 
Zpravodaj 

Doporučeno k financování s výhradami 

Zpravodaj 

Nedoporučeno k financování 

ISIP komise součásti: 
Rozhodně 

doporučeno X 
Doporučeno 

Doporučeno s 
výhradami 

Nedoporučeno 

ISIP komise univerzity: 
Rozhodně 

doporučeno 
Doporučeno X 

Doporučeno s 
výhradami 

Nedoporučeno 

Jiné rozhodnutí: 

I 



ZÁ VĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU ISIP SU 
Registrační číslo projektu: 

4. Zhodnocení účelnosti využití finančních prostředků. Zjištěné nedostatky v dodržování pravidel nebo v čerpáni finančních prostředků. Odlišnost od původního 
záměru projektu, (max. 1000 znaků) 

Počet bodů: (0-10) 

HODNOCENI 

Hodnocení odborné náplní (1. - 3.): 0 (místo pro text) 
Hodnocení finanční části projektu (4.): 0 (místo pro text) 

Celkové hodnocení (počet bodů) 0 Počet bodů je orientační. 
Celkové hodnocení (označte křížkem): 

Zpravodaj X Rozhodně doporučeno k financováni 
Doporučeno k financování 
Doporučeno k financování s výhradami 
Nedoporučeno k financování 

ISIP komise součásti: 
Rozhodně 

doporučeno X 
Doporučeno Doporučeno s 

výhradami 
Nedoporučeno 

ISIP komise univerzity: 
Rozhodně 

doporučeno 
Doporučeno X 

Doporučeno s 
výhradami 

Nedoporučeno 

Jiné rozhodnutí: 
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