
Vážené kolegyně, kolegové,
právě listujete prvním číslem elektronického in-
formačního bulletinu s  názvem Projektil, který 
vydává Centrum řízení projektů Slezské univerzi-
ty v Opavě. Nejprve mi však dovolte poděkovat 
vám za vaše příspěvky do prvního čísla Projektilu, 
neboť právě vám  –  řešitelům projektů je urče-
ný tento bulletin, jako prostor pro zveřejňování 
stručných přehledů o realizaci vašich projektů.
Samozřejmě vás budeme také informovat o při-
pravovaných akcích, aktuálních výzvách a dalších 
důležitých informacích v  rámci Operačních pro-
gramů Evropské unie.
Doufám, že v bulletinu naleznete pro sebe zají-
mavé informace a že vás přečtení čísla případně 
podnítí k navázání spolupráce s naším oddělením. 
Obsah dalšího čísla do značné míry závisí právě 
na vás, proto se budeme těšit na vaše příspěvky.

Doc. RNDr. František Koliba, CSc.,
prorektor pro rozvoj
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vy-
hlásilo dne 21. 12. 2009 výzvu k předkládání indi-
viduálních projektů ostatních v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osa 2  -  Terciární vzdělávání, výzkum 
a  vývoj, oblast podpory 2.4  Partnerství a  sítě. 
Datum ukončení výzvy: do vyčerpání alokace vý-
zvy, nebo do rozhodnutí Řídícího orgánu OP VK 
o  ukončení výzvy, nejpozději však 20.  prosince 
2010 do 13:00 hod. Veškerou podrobnou doku-
mentaci potenciální žadatelé naleznou http://
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vy-
zvy-k-predkladani-individualnich-projektu-4?re-
f=m&source=email&lred=1.
Kompletní indikativní plán výzev v rámci OP VK 
na rok 2010 naleznete na poslední straně (6) to-
hoto bulletinu.

Od roku 2007 jsou žadatelům z České republiky 
otevřeny možnosti pro čerpání dotací ze struktu-
rálních fondů EU v rámci aktuálního programo-
vacího období 2007  - 2013. Do čerpání těchto 
prostředků je aktivně zapojena také Slezská uni-
verzita. 
Stěžejní oblastí, odkud Slezská univerzita čerpá 
dotační prostředky, je Operační program Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, a  to zejména 
oblasti podpory 2.2  Vysokoškolské vzdělávání 
a 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Několik 

projektů SU realizuje také v  rámci oblastí pod-
pory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a škol-
ských zařízení, případně dalších jako žadatel, 
i jako partner 
Slezská univerzita se také aktivně uchází o získá-
vání dotací z operačních programů přeshraniční 
spolupráce Česká republika-Polsko a Slovensko-
Česká republika. A v neposlední řadě se SU podí-
lí, ve spolupráci s partnery, na přípravě rozsáhlé-
ho projektu IT4Innovations v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Uvedený graf  znázorňuje kumulativní objem 
schválených dotací na projekty SU, které jsou 

členěny podle jednotlivých pololetí, kdy byla 
zahájena realizace daných projektů. Z  grafu je 
patrné, že SU měla k 1. 3. 2010 schváleny do-
tace ze strukturálních fondů EU v  celkové výši 
56,7 mil. Kč. První čerpání prostředků z  EU 
bylo zahájeno v 2. pololetí roku 2008. Zpoždění 
v  čerpání bylo způsobeno zdrženími v  přípravě 
operačních programů a procesem schvalování žá-
dostí. Zatímco v roce 2008 byl objem přidělené 
dotace 6,9  mil.  Kč, v  roce 2009 již činil více 
jak 40 mil. Kč (19,9 mil. Kč v 1. pololetí 2009 

a 20,3 mil. Kč v 2. pololetí 2009). Za první po-
loletí roku 2010 byly v době zpracování tohoto 
bulletinu zahájeny projekty se schválenou dotací 
ve výši 9,7 mil. Kč. Věříme, že tato částka není 
konečná, neboť Slezská univerzita má v současné 
době podány žádosti o dotaci na projekty za více 
než 120 mil. Kč.

Ing. Marek Bumbálek
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Projekt je tříletý a  jeho realizace byla zaháje-
na dnem 1. 9. 2009, dosud byla odeslána pou-
ze 1. monitorovací zpráva (bez žádosti o  plat-
bu), který zachycovala stav realizace projektu 
k  30.  11.  2009. Tato 1.  monitorovací zpráva 
byla projektovou manažerkou ing.Martinou Špa-
kovou (MŠMT Praha) definitivně schválena dne 
8. 2. 2010. V 1. monitorovací zprávě je popsána 
dosavadní realizace projektu, takže je v ní přede-
vším uvedeno:
V rámci jednotlivých aktivit (projekt má 3 hlav-
ní aktivity) jsou připravovány kurzy zaměřené na 
tyto oblasti:
1. relativistické fyziky (v rámci 1. aktivity)
2. částicové fyziky (v rámci 2. aktivity)
3. astrofyzikálních procesů (v rámci 3. aktivity),
přesně jsou sestavy kurzů specifikovány v projek-
tu.

V úvodním monitorovacím období probíhala in-
tenzivní příprava všech sylabů a obsahů jednotli-
vých kurzů. Příprava materiálů byla koordinována 
a prověřována jak z pohledu manažerů aktivity, 
tak řešitele celého projektu. Byly zahájeny rov-
něž aktivity k zajištění frekventantů jednotlivých 
kurzů z  řad studentů magisterského a  doktor-
ského studia. Administrativa projektu je časově 
náročná, časově náročnou byla i  práce, kterou 
vedení projektu odvedlo v období příprav samot-
ného projektu (tj. na podzim r. 2008), další ča-
sově náročnou prací, a to zejména pro finančního 
manažera projektu, byla redukce rozpočtu celé-
ho projektu na základě „Vyrozumění o schválení 
žádosti o finanční podporu z OP VK“ v květnu 
roku 2009. Řízení projektu probíhalo především 
formou krátkých týdenních porad a  konzultací 
mezi členy vedení projektu, dále pak prostřednic-
tvím pravidelných měsíčních pracovních schůzek 
celého řešitelského týmu projektu. Kromě toho 
manažeři jednotlivých aktivit pravidelně kon-
zultují s  řešitelským týmem jednotlivých aktivit 

a řešitelem celého projektu i dalšími členy vedení 
projektu. V  rámci projektu dosud proběhla dvě 
uzavřená výběrová řízení, a  to řízení na nákup 
kancelářských potřeb (nákup dle specifikace uve-
dené ve smlouvě s dodavatelem, je k dnešnímu 
dni již realizován), dále pak výběrové řízení na 
nákup počítačového vybavení, konkrétně note-
booků a specializovaného software (tento nákup 
není a  z  tohoto výběrového řízení nemůže být 
realizován, neboť dodavatel není schopen dodat 
zboží, které je výsledkem výběrového řízení). 
V  současné době realizační tým projektu mimo 
jiné pracuje na přípravě www stránek projektu.

RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.

Vzdělávací centrum Slezské univerzity v  Kr-
nově (VCK) v  současné době realizuje projekt 
s  názvem „Rozvoj e-learningu v  oblasti vzdě-
lávání pedagogů v  Moravskoslezském kraji“, 
CZ.1.07/..3.05/11.0008. Projekt je uskutečňo-
ván v  rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a  je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. 
Hlavním cílem projektu je systémové vzdělávaní 
pedagogů e-learningovou formou. Na realizaci 
projektu se podílí partneři: Střední pedagogická 
a Střední zdravotnická škola v Krnově, Obchodní 
akademie v Bruntále, ZŠ Dvořákův okruh v Kr-
nově a ZŠ Smetanův okruh v Krnově.

Projekt je určen pro všechny pedagogy základ-
ních a středních škol v Moravskoslezském kraji, 
kteří si chtějí v  rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP) zvýšit úroveň své 
kvalifikace, prohloubit své dosavadní znalosti 
a nebojí se práce s počítačem. V projektu nově 
vytvořené e-learningové kurzy zájemcům umož-
ňují absolvování dalšího vzdělávání z  pohodlí 
domova či školy, bez nutnosti přímé účasti ve 
školicím středisku. 
Na základě analýzy vzdělávacích potřeb prove-
dené v 1. čtvrtletí roku 2009, kdy bylo osloveno 
více jak 320 respondentů, probíhají 2 etapy tvor-
by e-learningových kurzů. V první etapě proběhlo 
školení lektorů v  tvorbě e-learningových kurzů 
v systému Moodle a bylo zpracováno 10 nových 
kurzů DVPP, které byli předány úspěšně k akre-
ditaci MŠMT. Pilotní ověřování kurzů probíhá od 
listopadu 2009 do března 2010. 

Ve druhé etapě probíhá zpracování zbylých 
12  e-learninových kurzů. V  nejbližší době bude 
opětovně oslovena cílová skupina a po uveřejnění 
nabídky budou mít pedagogové možnost se na 
kurzy DVPP přihlašovat. Pilotní ověřování nově 
vytvořených e-kurzů je předpokládáno v období 
květen až září 2010.
Po dokončení pilotního ověření všech nově vy-
tvořených e-learningových kurzů proběhne v pro-
storách VCK závěrečná konference, zaměřená na 
zhodnocení výsledků projektu a jeho přínosů pro 
pedagogy v Moravskoslezském kraji.

Vendula Gronkowiecová

ganizace (OA). Celý projekt je za-
ložen na úzké kooperaci mezi OPF 
SU a školou partnera. 
Jako nosné materiály pro inovaci 
studijního programu Ekonomika 
a  management poslouží nově vy-
pracované analýzy zabývající se 
potřebami a  uplatnitelností absol-
ventů, relevantností studijních pro-
gramů a oborů v ČR i v zahraničí 
a analýza dotazníkového průzkumu 
absolventů. Tyto koncepční ma-
teriály jsou východiskem pro bliž-
ší definování obsahové náplně 23 
předmětů, které budou inovovány 
v návaznosti na multiprofesně pro-
filovaného absolventa splňujícího 
přísné požadavky trhu práce.
V přípravné fázi projektu proběhla 
celá řada seminářů, které měly za 
cíl metodicky proškolit pedagogy 
OPF SU v  systému výuky v LMS 
Moodle a  praktické tvorby studij-
ních opor převoditelných do e-lear-
ningové podoby. Pro pedagogy OA 
byly připraveny semináře zaměřené 

na možnosti čerpání prostředků ze 
Strukturálních fondů EU, na proble-
matiku dlouhodobého majetku, jeho 
klasifikace a odpisování a dále na zá-
sady efektivní komunikace učitele se 
studentem a rodiči.
V následujícím období bude zabezpeče-
na příprava odpovídajícího virtuálního 
prostředí LMS MOODLE pro e-lear-
ningovou výuku, budou vypracovány 
e-learningové vzdělávací opory, které 
budou následně převedeny do LMS 
systému. V  říjnu 2010 pak proběhne 
v  Karviné mezinárodní konference na 
téma „Aktuální trendy pro rozvoj eko-
nomiky a podnikání v EU“.

Ing. Jan Podmol

Od května 2009 se na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské 
univerzity v Opavě (OPF SU) realizuje projekt s názvem Implementace 
mezioborových vazeb účetních a  daňových předmětů do bakalářského 
studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magister-
ského programu Ekonomika a management. Hlavní řešitelkou projektu je 
Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. z katedry účetnictví OPF SU. Projekt 
je realizován v součinnosti s partnerem, kterým je Obchodní akademie 
a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková or-

Ing. Petr Korviny, Ph.D. přednáší na téma tvorba studijních materiá-
lů tzv. opor, které budou psány formou textů pro distanční vzdělávání
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v letním semestru zahájí celkem 
čtyři kurzy určené pro studenty 
a pracovníky VaV. Byl vypraco-
ván harmonogram předpokláda-
ných inovací a vytvoření nových 
kurzů. Většina z  nich proběhne 
v prvních dvou letech řešení pro-
jektu. V  rámci řešení projektu 
byly prozatím zakoupeny čtyři 
dataprojektory, kterými budou 
dovybaveny posluchárny, ve kte-
rých budou dané kurzy probíhat. 
Realizuje se také další odborné 
vzdělávání pracovníků VaV for-
mou stáží. Pracovníci FPF se již 
účastnili Konference ECSQARU 
v Itálii, Konference IFSA / EU-
SFLAT v  Portugalsku, Meeting 
The European Molecular Com-
puting Consortium, který se 
konal v  rámci Tenth Workshop 
on Membrane Computing – 
WMC10 v  Rumunsku, vědecké 
stáže na Universidad Politecníca 
de Madrid ve Španělsku, Bra-
instorming week on Membrane 
Computing ve Španělsku. Vyško-
lení pracovníci VaV se seznámili 
s nejnovějšími vědeckými trendy 
v  dané oblasti výzkumu, což 
vede ke zvýšení jejích kvalifikace 

a  vědecké konkurenceschopnos-
ti. Výstupem mnohých akcí byl 
nebo bude článek ve sborníku, 
či časopisecká publikace. Pro 
klíčovou aktivitu projektu vzdě-
lávání studentů formou VaV stá-
ží a  samostatné odborné práce 
byl vytvořen základní organizač-
ní rámec pro další dlouhodobý 
průběh aktivity. Vlastní stáže 
budou realizovány v  dalších fá-
zích zimního a letního semestru, 
neboť jim musí vždy předcházet 
teoretická příprava v  daném 
oboru. V  rámci projektu bude 
letos spolufinancována konferen-
ce Kognice a umělý život X, kde 
jsou již přípravy v plném proudu. 
Internetové stránky konference 
jsou: http://ui.fpf.slu.cz/kuz-x/
index.php?id=1.
RNDr. Luděk Cienciala, Ph. D. 

a Ing. Silvie Kašná

k sociálnímu podnikání přes tvorbu 
šablon a  osnov modulů, zveřejně-
ných na webových stránkách pro-
jektu, až po metodiku tvorby mo-
dulů a upřesnění jejich obsahu. Na 
FVP se připravují moduly k historii 
sociální práce a sociálního podnikání 
(garant D.  Janák), k  problematice 
sociálního podnikání a  zaměstná-
vání osob znevýhodněných na trhu 
práce (garantka H. Kolibová) a ke 
vztahu sociálního podnikání a život-
ního prostředí (garant J. Mašata), 
které budou pilotně ověřeny při ino-
vaci studijních předmětů, a  začala 
i příprava tří e-learningových opor.

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

cí a podniků, s nimiž fakulta již spolupracuje v  rámci výuky i praxe. Od 
června 2009 do ledna 2010 pak bylo uspořádáno 6 motivačních seminářů, 
z toho 3 v Opavě. Jejich obsah korespondoval s klíčovými aktivitami pro-
jektu počínaje mapováním rozhodujících klíčových kompetencí potřebných 

Projekt Posílení konkurenceschopnosti 
výzkumu a  vývoje informačních tech-
nologií v  Moravskoslezském kraji je 
určen jak pro studenty bakalářského, 
magisterského a  doktorského stupně 
na Opavsku, Ostravsku a  Karvinsku, 
tak pro pracovníky ve vědě a výzkumu. 
Žadatelem projektu je Slezská univer-
zita v Opavě a  partneři projektu IDS 
Scheer, ČR, s. r. o., Ostravská  univer-
zita v Ostravě, Pro IT, a. s. V rámci 
projektu dojde k intenzivní přípravě pro 
vědecké, výzkumné a  vývojové prá-
ce v  mezinárodním prostředí formou 
absolvování kurzů dalšího vzdělávání, 
formou krátkodobých stáží a  formou 
spolupráce s  partnery, ve spolupráci 
se zahraničními odborníky a externími 
dodavateli služeb. Klíčovými aktivitami 
projektu jsou příprava studijních opor, 
semináře pro další odborné vzdělává-
ní pracovníků VaV, kurzy odborného 
vzdělávání studentů v  oblasti VaV, 
vzdělávání studentů formou VaV stá-
ží a  samostatné odborné práce, další 
odborné vzdělávání pracovníků VaV 
formou stáží a  organizace vědeckých 

konferencí.
Výzkumné aktivity v  oblasti auto-
nomních systémů jsou na jednotlivých 
vysokých školách a  dalších institu-
cích v  rámci Moravskoslezského kraje 
(MSK) profilovány do jisté míry oddě-
leně. Spolupráce subjektů na komplexní 
a dlouhodobé přípravě studentů a sou-
časných i budoucích vědeckých pracov-
níků a rovněž napojení na mezinárodní 
instituce zabývající se zmíněnou pro-
blematikou povede ke značně pozi-
tivnímu efektu na zkvalitnění vědecké 
a výzkumné práce v MSK.
V prvním čtvrtletí řešení projektu byla 
zahájena analýza potřeb, která stále 
probíhá. U  všech partnerů se předpo-
kládá, že podstatná fáze vzdělávacích 
aktivit bude zahájena v  následujícím 
monitorovacím období. U  příjemce 
a  partnerů v  současném období pro-
běhly zahajovací práce. Dále byla zahá-
jena aktivita příprava studijních opor. 
Na Ústavu informatiky FPF již od 
letního semestru bude inovováno cel-
kem dvanáct kurzů. Partneři projektu 
IDS Sheer, ČR, s. r. o. a Pro IT, a. s. 

Řešitelem dvouletého projektu, za-
hájeného v květnu 2009, je Vysoká 
škola podnikání v  Ostravě, spolu-
řešiteli Fakulta veřejných politik 
Slezské univerzity v Opavě a Svaz 
českomoravských výrobních druž-
stev v  Praze, na řízení a  monito-
rování projektu se od počátku po-
dílí O. Březinová a D. Janák. Dne 
25. 6. 2009 byla na Fakultě veřej-
ných politik i na Vysoké škole pod-
nikání otevřena Centra sociálního 
podnikání, která se zaměřila na dvě 
klíčové aktivity projektu – vytváření 
systému sociálního partnerství a po-
řádání motivačních seminářů pro 
přípravu výukových modulů k  soci-
álnímu podnikání. 
Opavské centrum, které vede 
O.  Březinová, oslovilo při vytvá-
ření partnerské sítě řadu organiza-

Jednání 3. motivačního semináře k tvorbě modulů konaného dne 
16. 9. 2009 v rámci projektu „Sociální podnikání jako způsob myšlení 
a tvořivosti“

Sociální podnikání 
jako způsob myšlení 

a tvořivosti

Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje 
informačních technologií v Moravskoslezském kraji

Práce na projektu probíhá podle 
harmonogramu, byla schválená dru-
há monitorovací zpráva projektu. 
Tvorba modulů probíhá od listopa-
du 2009 a bude trvat do listopadu 
2010. Pro komunikaci v rámci pro-
jektu OP VK byla zřízená konferen-

ce izm@infoscience.cz. Byl dohod-
nut rozsah e-learningových opor na 
12  lekcí, z  toho 2 shrnující, a sta-
novena struktura modulů, včetně 
citační filozofie. V  průběhu března 
budou na stránkách projektu www.
informacniveda.cz uveřejněny osno-

vy a  anotace jednotlivých modulů. 
V květnu 2010 pak materiály v čes-
kém jazyce, následně v  listopadu 
2010 v jazyce anglickém.

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu
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Ústav pedagogických a  psychologických věd 
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity 
v  Opavě je realizátorem projektu operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
r.  č.  CZ.1.07/2.2.00/07.0034 Sociálně patolo-
gické jevy v  pregraduálním vzdělávání. Cílovou 
skupinu tvoří posluchači prezenčního studia ba-
kalářského oboru Sociální patologie a prevence. 
Projekt řešený od května 2009 do dubna 2012 si 
klade za cíl zkvalitnit výuku oboru a rozšířit prak-
tické dovednosti studentů absolvováním nově za-
vedených povinně volitelných předmětů, což pří-
mo podpoří zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
na otevřeném trhu práce.

V zimním semestru akademického roku 2009/10 
proběhla výuka předmětu Dobrovolnictví, kterou 
úspěšně ukončilo 29  studentů. Současně byla 
provedena rovněž evaluace předmětu. Studenti 
vyjádřili s výukou spokojenost, mnoho z nich si 
díky absolvování předmětu ujasnilo sféru svého 
dalšího profesního působení. Připomínky k  výu-
ce byly věcné a  některé z  nich ovlivní realizaci 
předmětu v příštím akademickém roce. V letním 
semestru akademického roku 2009/10 bude řada 
studentů navštěvovat další nově zavedený před-
mět Dobrovolnická praxe, v jehož rámci pod zá-
štitou organizace Elim Opava absolvují praxi ve 
smluvních zařízeních (dětských centrech, nemoc-
nicích apod.). Současně jsou v nabídce pro let-
ní semestr zavedeny nové předměty Telefonická 
krizová intervence a Zážitková pedagogika. Nyní 
probíhají jednání o jejich realizaci s externími or-

ganizacemi.
Pro akademický rok 2010/11 se připravuje výuka 
nových předmětů Preventivní programy a Inter-
netové poradenství. V  souladu s  harmonogra-
mem projektu jsou realizovány také další aktivity 
projektu (www stránky, materiální zajištění pro-
jektu apod.).

Ivan Augustin

Sociálně patologické jevy 
v pregraduálním vzdělávání

Projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s  reformou“ 
CZ.1.07/1.3.05/11.0006 byl zahájen 21.  11.  2008. Jako první byl zor-
ganizován blok seminářů klíčové aktivity „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků s důrazem na realizaci kutikulární reformy“, konkrétně semináře 
modulu „Příprava na novou maturitu z cizího jazyka“. Dne 23. 1. 2009 se 

Rozvoj kompetencí učitelů souvisejících 
s reformou

Přednáška Dr. Jany Nálepové na úvodním semináři modulu „Příprava na 
novou maturitu z cizího jazyka“ ze dne 16. 10. 2009

za přítomnosti kvestora SU usku-
tečnilo slavnostní zahájení projektu. 
Vzhledem k velkému zájmu o tento 
modul, a protože učitelé cizích jazy-
ků žádali o uspořádání stejného blo-
ku seminářů i pro ruský a španělský 
jazyk, proběhl druhý blok modulu 
již na jaře 2009. Souběžně probí-
hal modul „Implementace školních 
vzdělávacích programů se zaměře-
ním na cizí jazyky“. Třetí blok mo-
dulu k  novým maturitám se usku-
tečnil na podzim 2009. Druhý blok 
věnovaný ŠVP měl probíhat na jaře 
2010. Prorože však byl o první blok 
poměrmě malý zájem a  v  součas-
nosti se učitelé cizích jazyků účastní 
školení k  novým maturitám, roz-
hodli jsme se jej prozatím odložit.
V  srpnu 2009 jsme zorganizovali 
ve Vzdělávacím centru v  Krnově 
„Intenzivní jazykový kurz“ a  nyní 
chystáme opět na srpen druhý kurz, 
který se tentokrát uskuteční v Opa-
vě v prostorách na Hradecké.
Na podzim 2010 proběhl první blok 
modulu „DVPP s důrazem na osvo-
jení si dalších moderních pedagogic-
kých metod“, který je určen učite-
lům všech předmětů a  připravili a 
realizovali jej pracovníci Ústavu pe-
dagogických a psychologických věd 

Fakulty veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě. Nyní se připra-
vuje druhý modul.
Jazykových kurzů angličtiny a něm-
činy v Opavě na VOŠ a Hotelové 
škole v Opavě a na SPgŠ v Krnově 
se účastní učitelé všech předmětů 
a  pracovníci ve školství. Bylo ote-
vřeno celkem šest skupin.
Střídavě v Krnově, Opavě a v Os-
travě se u partnerů projektu konají 
setkání učitelů angličtiny a němčiny. 
Pro zajištění publicity byly vyrobe-
ny složky, letáky, nálepky a PF na 
rok 2010. Na webových stránkách 
Slezské univerzity v Opavě byla za-
ložena doména projektu, kde jsou 
zveřejňovány aktuální informace 
o probíhajících aktivitách a vytvoře-
né texty a materiály pro semináře. 

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Projekt Modulový systém dalšího 
vzdělávání pracovníků škol a  škol-
ských zařízení v Moravskoslezském 
kraji (reg. č. CZ.1.07./1.3.05/11.0
011) je realizován v OPVK, v oblas-
ti podpory 1.3. Příjemcem podpory 
je Ostravská univerzita v  Ostravě, 
partnerem projektu je Slezská uni-
verzita v Opavě
Cílem projektu je zvýšit odbornou, 
osobnostní a  pedagogickou úroveň 
pedagogických a  vedoucích pra-
covníků škol a  školských zařízení 

v  našem kraji vytvořením a  reali-
zací 150  akreditovaných kurzů ve 
čtyřech modulech zaměřených jak 
na rozšíření všeobecné kvalifikace 
učitelů v  oblasti využití informač-
ních technologií ve výuce, v oblasti 
pedagogicko-psychologické či v ob-
lasti zdraví, tak na zvýšení znalostí 
a  kompetencí učitelů ve vlastních 
specializacích, ale také na rozšíře-
ní jazykových schopností a v nepo-
slední řadě na zvýšení kompetencí 
řídicích pracovníků ve školství.

Všechny kurzy probíhají v  kombi-
nované formě. Převážná část výuky 
probíhá prostřednictvím LMS Mo-
odle.
Podrobné informace včetně aktuální 
nabídky kurzů naleznete na stránce 
projektu: http://projekty.osu.cz/
projekt-dvpp/esf/.

Bc. Yvona Kaniová

Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol
a školských zařázení v Moravskoslezském kraji
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Zahájení projektu CZ.1.04/3.3.05/
31.00021 „Minimalizace komuni-
kační bariery při vstupu neslyšících 
na trh práce“ bylo posunuto vzhle-

dem k  opoždění podpisu smlouvy 
s řídícím orgánem a zaslání Rozhod-
nutí o přidělení dotace. Zahajovací 
schůze Řídicího výboru projektu se 

uskutečnila 12. 2. 2010 v sídle pří-
jemce grantu Unie neslyšících Brno.

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Projekt AGENT (reg. č.CZ.1.07/2.4.00/12.0097) 
je realizování v  OPVK, v  oblasti podpory 
2.4 – Partnerství a  sítě. Příjemcem podpory je 
VŠB-TU, partnerem projektu je Slezská univer-
zita v  Opavě, Ostravská univerzita v  Ostravě, 
Ústav geoniky AV ČR, Agentura pro regionální 
rozvoj, Krajská hospodářská komora MSK.
Hlavním cílem projektu je zabezpečit pomocí 
partnerské sítě efektivní propojení nabídky od-
borných technických služeb partnerských univer-
zit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského 

a veřejného sektoru tak, aby docházelo k přínos-
nému přenosu informací a  následnému posílení 
využití komerčního potenciálu univerzit a  VaV 
organizací. 
Dílčím cílem projektu je zvýšení vzdělání zástupců 
cílových skupin v klíčových dovednostech a zna-
lostech pro spolupráci s průmyslovou a veřejnou 
sférou; zefektivnění propagace odborných, VaV 
a  dalších aktivit a  činností jednotlivých praco-
višť/ústavů/fakult; výměna informací a transfer 
znalostí; modernizace, rozšíření a  zatraktivnění 
služeb v oblasti transferu technologií a komercia-
lizace implementací modelu TS a KM a vybudo-

váním interaktivního portálu.
Podrobnější informace naleznete na stránce pro-
jektu: http://pi.cpit.vsb.cz/projekty/188/pro-
jekt-agent.

Bc. Yvona Kaniová

AGENT
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Řešení projetu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 „Přípra-
va neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském 
kraji pro lepší uplatnění na trhu práce“ začalo 
v lednu 2010. Zahajovací jednání řídicího výboru 
projektu proběhlo na Mateřská škole, základní 
škole a  střední škole pro sluchově postižené ve 
Valašském Meziříčí 15. 1. 2010. Byla schválena 
základní struktura výukového DVD s pracovním 
názvem „Práce i pro neslyšící“, forma zpracování 
odborných textů atd. Partneři oznámili příjemci 
členy autorského týmu. První verze výukového 
materiálu v textové podobě je v současné době 
již zpracována.

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Úvodní zasedání řídícího výboru projektu Práce i pro neslyšící - Valašské Meziříčí 15. 1. 2010

Práce i pro neslyšící

Projekt SILESIA INLINE CROSS-
BORDER (CZ.3.22/3.3.04/08.004
06) se od ostatních projektů EU 
realizovaných v  současné době na 
Slezské univerzitě v Opavě liší tím, 
že je podpořen v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Česko-Polsko. Projekt je podpořen 
v  rámci tzv. Fondu mikroprojektů, 
který spravuje Euroregion Silesia 
a je spolufinancován Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj. Projekty 
tohoto typu musí být realizovány 
ve spolupráci s polským partnerem, 
kterým je v  tomto případě město 
Ratiboř. Projekt je obecně zaměřen 
na podporu sportu, konkrétně na 

Silesia InLine 
Crossborder

rozvoj bezpečného inline bruslení v česko-polském příhraničí. V létě 2009 
se v  rámci projektu uskutečnily dva kurzy pro české a polské instruktory 
inline bruslení, které vyústily udělením nových licencí. Noví instruktoři jsou 

především z  řad pedagogů základ-
ních a  středních škol. Další částí 
projektu byla příprava instruktážní-
ho DVD s  názvem „Inline bruslení 
bezpečně“. DVD bude poskytnuto 
českým a  polským školám v  pří-
hraniční oblasti jako podpora výuky 
tělesné výchovy. Závěr projektu pak 
bude patřit mezinárodním inline zá-
vodům, které se uskuteční 6. června 
2010 v Městských sadech v Opavě.

Ing. Jan Podmol

Fotografie z natáčení instruktážního DVD

Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce
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Přesná data vyhlášení a ukončení výzev budou spolu s konkrétními podmín-
kami výzev k dispozici na webových stránkách MŠMT v sekci Pro žadatele 
a příjemce/Výzvy/Nové výzvy.

Přehled prioritních os a oblastí podpory OP VK
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1 Vyšší odborné vzdělávání
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě
Prioritní osa 3: Další vzdělávání
Oblasti podpory:
3.1 Individuální další vzdělávání
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblasti podpory:
4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání
4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

Indikativní plán výzev Řídícího orgánu OP VK (MŠMT) na rok 2010

1 Půjde o výzvu k předkládání individuálních projektů národních, jejichž příjemcem je MŠMT.

Vyhlášení výzvy Oblast podpory Ukončení výzvy

I. čtvrtletí 2010 1.4 průběžná do roku 2012

únor 2010
2.4 duben 2010

1.3 duben 2010

květen 2010 3.11 červenec 2010

červen 2010 2.2 září 2010

září 2010 1.1, 1.2, 1.3 
(globální granty) prosinec 2010

listopad 2010 2.3 leden 2010

Indikativní plán výzev zprostředkujících subjektů OP VK (krajů) na rok 2010
Vyhlášení výzvy ze strany ZS (krajů) 

pro grantové projekty Oblast podpory OP VK

1.1 1.2 1.3 3.2

Moravskoslezský srpen srpen srpen březen

Konkrétní termíny a přesné podmínky výzev jsou 
zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých 
krajů a na webových stránkách MŠMT (sekce pro 
žadatele a příjemce/Výzvy/Nové výzvy).

• Do monitorovacího indikátoru „Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb“ je možné započítávat pouze pracovníky na odborných pozicích, kteří 
„v rámci projektu poskytují vzdělávací a ostatní navazující, se vzděláváním související, služby cílové skupině, např. pedagogický pracovník, lektor, 
vzdělavatel, školitel, pedagog volného času tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu“, tedy nevykonávají „pouze“ administrativní činnost.

• V monitorovací zprávě je nutné popsat a určit si, kdo je v projektu „podpořená osoba“ a jaká kritéria musí splnit „úspěšně podpořená osoba“. Tyto 
indikátory je pak nutné v každé monitorovací zprávě doložit příslušnými dokumenty.

• Více k problematice indikátorů naleznete na této adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prehled-a-postup-pri-vykazovani-monitorovacich-
indikatoru

• V aplikaci Benefit 7+, v žádosti o platbu (ŽOP), se částka „Předpokládaných celkových způsobilých výdajů celkem“ musí rovnat částce „Celkem 
způsobilé výdaje“.   Dofinancovat lze pouze částku skutečně vynaložených výdajů.

• Dle příručky pro příjemce není možné v rámci pracovních cest využívat kategorii vlaků 1. třídy.
• Pokud jsou zahraniční cesty čerpány z kapitoly 7 (přímá podpora) a jsou realizovány zaměstnanci  projektu,  pak tito zaměstnanci tudíž v danou 

chvíli vystupují jako cílová skupina a není tedy možné, aby si cestu vykazovali ve svém projektovém výkazu práce (ten vypracovávají jako členové 
realizačního týmu).

• V pracovních dohodách/smlouvách musí být ukotvena povinnost pro pracovníka odevzdávat měsíční výkaz odpracovaných hodin.
• Ve výkazech práce neuvádějte samotné vypracování výkazu práce.
• Registrační číslo projektu a název je třeba uvádět i na výpisech z účtu a sestavách, pokud slouží jako účetní doklad – bankovní poplatky, sestava 

Čerpání mzdových prostředků, sestava Zúčtování dokladu (FKSP, telefony).
• U všech cestovních příkazů je potřeba doložit zprávu z pracovní cesty.
• Uvedená data v části Období realizace klíčových aktivit by měla být v souladu s platným harmonogramem realizace a s daným monitorovacím ob-

dobím.
• V případě vzniku studií, analýz, studijních opor, či jiných nově vytvořených studijních materiálů je nutné vždy uvádět odkazy na použité zdroje.

Příklady připomínek MSK a MŠMT k monitorovacím zprávám

Design by Svatopluk Šimánek
Oddělení pro rozvoj - Centrum řízení projektů

Slezská univerzita v Opavě


