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Úroveň gastronomických služeb v restauracích Moravskoslezského kraje byla zhodnocena
Projekt „Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii
a turismu“ realizuje již druhým rokem Ústav lázeňství,
gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě, a to v rámci programu RRC/04/2009/ - Podpora vědy a výzkumu
v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu, který je
spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je analyzovat úroveň kvality a perspektiv rozvoje
podnikání v gastronomických zařízeních a v zařízeních
podílejících se na rozvoji cestovního ruchu zejména
ve významných turistických lokalitách kraje, např.
v cestovních kancelářích, v cestovních agenturách,
v informačních centrech, v památkových objektech,
v muzeích apod.
Účelem projektu je identifikovat stávající úroveň poskytovaných gastronomických služeb a služeb cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje a vytvořit metodický materiál obsahující systém návrhů
a opatření ke zlepšení stávající kvality služeb a možností pro rozvoj podnikání v gastronomii a turismu,.
Tento metodický materiál bude sloužit k praktickému
využití v gastronomických zařízeních a zařízeních poskytujících služby cestovního ruchu na území kraje
Mgr. Alexandr Burda předává certifikáty kvality zástupcům oceněných restaurací
a bude podnětem k iniciaci jednání pro postupné zavedení klasifikace gastronomických zařízení a certifikace
kvality poskytovaných služeb. Projekt je v neposlední
řadě zaměřen z globálního hlediska rovněž na budování znalostní společnosti a významnou měrou přispěje
k podpoře systematické práce se studenty v oblasti
výzkumu a vývoje.
Během roku 2010 vyrazilo do terénu 15 odborníků
a stovka zástupců veřejnosti, mj. také studenti Slezské univerzity v Opavě, aby společně zhodnotili úroveň
gastronomických služeb ve více než dvou stovkách
zařízení v Moravskoslezském kraji. Nejprve byl vytvořen metodický manuál obsahující bodový systém založený na hodnocení profesních znalostí a dovedností
a v neposlední řadě marketingového mixu, tzn. že byl
hodnocen nejen nabízený produkt, ale také umístění
provozovny, jak pracuje s cenou, jak se věnuje propagaci atd.
Gastronomická zařízení musela nabízet teplou a studenou kuchyni a musela fungovat minimálně 300 dní
v roce. Zároveň bylo dbáno na to, aby hodnocení pro-

Foto Michal Novotný

bíhala ve standardizovaný čas, tzn. nikoliv například
těsně po otevření nebo krátce před zavírací dobou.
Nebylo možné obsáhnout celý kraj, v první fázi projektu se proto hodnotitelé zaměřili na oblasti Opavska, Krnovska, Hlučínska, Fulnecko, Nový Jičín, Odry,
Kopřivnice a Štramberku.
Tato fáze řešení projektu byla uzavřena 9. února 2011
předáváním certifikátů kvality poskytovaných služeb
22 restauracím, jejichž zástupci převzali v zasedací
místnosti rektorátu Slezské univerzity Na Rybníčku
v Opavě certifikát kvality a také samolepku s logem
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě, kterou mohou umístit při vstupu do své
provozovny.
O tom, že se řešitelé projektu vydali správnou cestou,
svědčí mimo jiné pozitivní ohlas mezi podnikateli, ale
také zájem o gastronomicky laděné kurzy organizované Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu. V další
fázi budou hodnotitelé posuzovat kvalitu gastronomických služeb mj. v restauračních zařízeních v centru
města Opavy.
Jana Stuchlíková, Michal Novotný
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Jazykové kurzy realizované v rámci projektu posilují kompetence pracovníků univerzity

Lektor Vladislav Niedoba vede jeden z kurzů anglického jazyka v učebně
v univerzitní budově na Olbrichově ulici v Opavě
Foto Jana Hajíčková

Spokojení posluchači jedné ze dvou vytvořených studijních skupin mírně
pokročilých na hodině kurzu anglického jazyka
Foto Jana Hajíčková

Od února 2011 mohl realizační tým projektu „Inovace
a modernizace výuky a zvyšování
odborných
kompetencí“
(CZ.1.07/2.2.00/15.0173) díky
úspěšnému výběrovému řízení
na dodavatele služby, kterou je
firma EDDICA z Ostravy, zahájit
třetí klíčovou aktivitu „Odborné

mají k dispozici moderní učebnice, programy a videosekvence
v rámci distančního vzdělávání.
Jazykové kurzy probíhají podle
pravidel Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
O kurzy byl mimořádný zájem
a pracovníci univerzity studují
ve dvou skupinách začátečníků,

vzdělávání – zvyšování jazykových kompetencí u akademických
a ostatních pracovníků“. Cílem
této aktivity je posílit jazykové
kompetence cílové skupiny. Výuka probíhá jednou týdně 90 minut
po dobu 40 týdnů, frekventanti
budou mít tři jednodenní osmihodinová soustředění a pro výuku

ve dvou skupinách mírně pokročilých a jedné skupině konverzační.
Na začátku nás je 62 a realizační
tým věří, že naplní monitorovací indikátory a na konci studia
21 akademických pracovníků
a 15 ostatních pracovníků univerzity úspěšné dokončí náročné
studium. Magdalena Chmelařová

Projekt připravuje žáky i učitele na novou formu maturitní zkoušky z cizích jazyků
V roce 2011 vstoupil projekt „Rozvoj kompetencí
učitelů související s reformou“ řešený na Ústavu
cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty
do posledního roku svého trvání. Cílem projektu
je připravit učitele na změny spojené se školskou
reformou a usnadnit jim toto obtížné období.
Vyučující poprvé v historii českého školství tvoří
vlastí kurikula, implementují školní vzdělávací
programy, letos poprvé zřejmě proběhnou dlouho připravované státní maturity, stále více škol
se zapojuje do mezinárodních projektů. To vše
jsou novinky, které jsou náročné na čas a vyžadují také odborné kompetence.
Na podzim roku 2010 proběhl již počtvrté modul „Nová maturita v cizích jazycích“. Tentokrát
byl program zaměřen na přípravu žáků a učitelů na novou formu maturity z cizího jazyka.
Účastníci jednotlivých seminářů se např. naučili,
jak připravit žáky na ústní a písemnou zkoušku,
na didaktický test, ale také jak zhotovit pracovní list pro ústní zkoušení a jak postupovat při
ověřování dovednosti mluvit. Protože je o tuto
problematiku mezi učiteli cizích jazyků stále velký zájem, byl v únoru zorganizován ještě jeden
běh tohoto modulu, který se tentokrát uskutečnil v prostorách Střední školy elektrotechnické
v Ostravě, partnera projektu. Nová maturita
se po dlouhých letech příprav uskuteční na jaře
letošního roku, a proto se na ni začali učitelé
intenzivně připravovat. Z tohoto důvodu byla
také připravena setkání v rámci konzultačních
center projektu, která se věnovala tvorbě třetí
části pracovního listu pro ústní zkoušku. O tato
setkání projevili zájem nejen učitelé angličtiny
a němčiny, již tradiční účastníci akcí pořádaných
v rámci projektu, ale také učitelé jiných jazyků.

Pro velký ohlas se semináře uskutečnily opakovaně v Krnově, Opavě i Ostravě. S dotazy související s novou maturitní zkouškou cizích jazyků
se mohou učitelé obrátit na členy projektového
týmu telefonicky nebo mailem na projektové adrese projektsu@seznam.cz. Tuto formu konzultací využívají především ti kolegové, kteří bydlí
a pracují v odlehlejších částech našeho regionu.
Repertoár metodických aktivit si měli možnost
rozšířit i učitelé jiných předmětů přihlášení
na dva moduly „Moderní pedagogické metody
I a II“. Tyto moduly připravili pracovníci Ústavu
pedagogických a psychologických věd Fakulty
veřejných politik. První z modulů byl věnován
pedagogickým a psychologickým otázkám vyučování žáků základních a středních škol, druhý
modul se zabýval zejména didaktickými tématy,
jako jsou tvorba didaktického testu, skupinové
vyučování nebo motivace a aktivizace žáků.
Důležitou klíčovou aktivitou řešenou v rámci projektu pracovníky Ústavu cizích jazyků je
vydání publikací, které vznikly v rámci přípravy
jednotlivých seminářů. K tisku jsou zpracovávány metodické materiály „Hodnocení a výběr
učebnic cizích jazyků“, „Německy psaný tisk
v hodinách němčiny“, „Environmentální inspiromat“, „Korekční program pro děti s ADHD“
a „Příprava žáků a učitelů na dílčí test státní
maturity z němčiny“. Tyto publikace budou učitelům zdarma k dispozici na jaře tohoto roku.
Pracovníci škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje stále vítají možnost rozšiřovat
a procvičovat své znalosti komunikace v cizích
jazycích. Proto jsou u nich oblíbené nejen pravidelné kurzy němčiny a angličtiny, ale také letní
intenzivní jazykové kurzy. Ty se uskuteční stejně

jako vloni v prostorách Slezské univerzity v areálu na Hradecké ulici v Opavě, který nabízí ideální
podmínky pro výuku, ubytování i pro setkávání účastníků ve volném čase. Kurzy proběhnou
v termínu od 15. do 19. srpna 2011 a zájemci
mají možnost přihlásit se na webových stránkách projektu. Připravovány jsou kurzy angličtiny a němčiny pro mírně pokročilé a pokročilé
a dále kurzy pro učitele těchto jazyků, na nichž
si mohou kromě osvěžení znalostí cizího jazyka
obohatit i zásobník svých metodických aktivit.
Pokud vás zaujala možnost účasti na letním intenzivním kurzu a jste pracovníky školství, kteří pracují nebo bydlí v Moravskoslezském kraji, můžete se přihlásit na webových stránkách
projektu v sekci přihlášky. (http://ucj.fpf.slu.
cz/proj-kompetence/prihlasky.php) Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem
a rozpočtem České republiky, a proto jsou jeho
aktivity pro účastníky bezplatné.
O tom, že akce konané v rámci projektu jsou pro
učitele Moravskoslezského kraje zajímavé a přínosné, svědčí především velký počet hlásících
se účastníků. Velmi kladně jsou také hodnoceny
v evaluačních dotaznících, jež učitelé na konci
jednotlivých aktivit vyplňují. Je to dáno především odbornou připraveností a nadšením lektorů, které realizační tým získal pro spolupráci, ale
také velkou angažovaností všech na projektu se
podílejících spolupracovníků.
Pevně věříme, že i nadále budou akce projektu
místem setkávání učitelů základních a středních
škol s pracovníky Slezské univerzity v Opavě,
kteří se tak společně s partnery projektu snaží
řešit problémy, jež s sebou přináší reforma českého školství.
Jana Nálepová
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Projekt napomáhá zkvalitnění výuky jako základu k uplatnění absolventů na trhu práce
Projekt „Ekonomika a management“,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427 financovaný z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
pomalu vstupuje již do třetího roku
své realizace. Počátkem měsíce března proběhla v rámci projektu kontrola ze strany Ministerstva školství.
Průběh projektu byl shledán jako
bezproblémový, pracovníci MŠMT
ocenili fungování projektového týmu
i organizaci projektových činností.
V současné době jsou v plném proudu práce na klíčové aktivitě č. 3, 5 a
6, které jsou zaměřeny na vytváření
učebních textů k inovovaným předmětům a na jejich následný převod
do e learningového prostředí LMS
Moodle. Přidanou hodnotou projektu je jednoznačně kvalita, resp. kvalitativní posun v úrovni výuky. Na základě důkladné analýzy bylo vybráno
23 předmětů, pro něž jsou vytvářeny
vysokoškolské učebnice pro prezenční
i kombinovanou formu studia. Publikace jsou zpracovávány s ohledem na
nejnovější poznatky z oblasti teorie a
praxe a jsou určeny pro výuku studentů Obchodně podnikatelské fakulty SU v rámci bakalářského studijního
programu Ekonomika a management
a stejnojmenného navazujícího magisterského studia. Z důvodu zajištění jejich maximální kvality prochází
všechny publikace recenzním řízením.
Následně budou publikace vytištěny.
Za tímto účelem již bylo realizováno
nezbytné výběrové řízení na tiskařské
práce. Zpracované učební texty jsou
již pilotně ověřovány ve výuce v letním semestru 2010/2011 a zimním
semestru 2011/2012, kdy budou

Doc. Jana Janoušková přednáší na semináři s názvem „Změny v daňových zákonech 2011“
také bezplatně distribuovány studentům výše uvedených oborů. Kvalitní
výuka je základem dobrého uplatnění
absolventů na trhu práce. Student
bude lépe připraven na požadavky
praxe, adaptační proces bude kratší
a absolvent bude nositelem rozvojových prvků a postupů v praxi.
Nedílnou součástí projektu je také
intenzivní spolupráce s partnerem
projektu Obchodní akademií a Vyšší
odbornou školou sociální, OstravaMariánské Hory, která přináší obo-

hacující výměnu zkušeností a nových
poznatků. Uskutečňují se semináře
na vybraná témata. V poslední době
se uskutečnil u partnera seminář
Změny v daňových zákonech 2011,
přednášejícím byla doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Počátkem roku byly zahájeny přípravné práce na organizaci druhého
ročníku konference „Aktuální trendy
pro rozvoj ekonomiky a podnikání
v EU“. Elektronický sborník z minulého ročníku je přístupný studentské

Foto Jan Nevima

veřejnosti na webové adrese: http://
elearning.opf.slu.cz/file.php/1425/
sbornik2010_kuc/index.html. I druhý ročník konference bude tématicky
navazovat na minulou konferenci.
Uskutečnění konference je předpokládáno v průběhu letních měsíců
roku 2011.
Aktuální informace o projektu můžete nalézt na webových stránkách
projektu (http://elearning.opf.slu.
cz/course/view.php?id=833).
Marek Bumbálek

K činnosti a perspektivám Centra sociálního podnikání na Fakultě veřejných politik
Sociální problematika patří dlouhodobě ke stěžejním
oblastem výuky i výzkumu na Slezské univerzitě
v Opavě. Už v 90. letech byl na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě akreditován studijní program Sociální politika a sociální práce a v jeho rámci
zahájena výuka bakalářského oboru Veřejná správa
a regionální politika, k němuž v roce 2007 přibyl
magisterský obor Veřejná správa a sociální politika.
Tyto obory realizuje Ústav veřejné správy a regionální politiky, tvořící od roku 2008 spolu s Ústavem
ošetřovatelství a Ústavem pedagogických a psychologických věd novou Fakultu veřejných politik (FVP)
v Opavě. Jedná se o relativně nové, dynamicky se
rozvíjející ústavy, působící ve sféře veřejných politik
a služeb. Jejich pedagogické i vědeckovýzkumné aktivity se týkají politiky lokální i regionální, hospodářské i sociální, zdravotnictví i školství, sociální práce,
sociální patologie a prevence a řady dalších oblastí.
Spojuje je i hledání a implementace cest a způsobů,
jak zlepšit nejen organizaci a řízení veřejného života,
ale i kvalitu života lidí, kteří to nejvíce potřebují:
nemocných, sociálně slabých, vyloučených či perzekvovaných.

Proto jsme přivítali možnost zúčastnit se krátce po vzniku fakulty s Vysokou školou podnikání (VŠP) v Ostravě a Svazem českomoravských výrobních družstev řešení projektu ESF
CZ.1.07/2.2.00/07.0045 „Sociální podnikání jako
způsob myšlení a tvořivosti“ a rozšířit tak zkušenosti
ze sociálních služeb a komunitního plánování o nové,
zajímavé a pro další rozvoj i kvalitu sociálních služeb
v mnoha ohledech klíčové nepostradatelné aspekty
z oblasti sociálního podnikání. Řešení projektu bylo
zahájeno v květnu 2009 a již 25. června téhož roku
byla na naší fakultě v Opavě i na VŠP v Ostravě
otevřena Centra sociálního podnikání (CSP). Jejich
zřízení a činnost patřily ke klíčovým aktivitám řešení projektu. Ostravské centrum umístěné ve Vzdělávacím centru VŠP vede Mgr. Renata Nárožná,
centrum v Opavě vedla první rok doc. PhDr. Olga
Březinová, CSc., a na podzim 2010 je převzala
Mgr. Jana Žáčková, která se dlouhodobě zabývá
komunitním plánování i rozvojem sociálních služeb
a jako metodička a lektorka působí v odborných grémiích na úrovni Moravskoslezského kraje i Opavska.
Personální změna souvisela jak s rostoucím důrazem

na propojení činnosti center s praxí a prohloubení
spolupráce s orgány veřejné správy, neziskovými
organizacemi i dalšími poskytovateli sociálních služeb, tak se snahou vytvořit po skončení projektu
k 30. dubnu 2011 jako trvalou organizační součást
FVP Centrum sociálního podnikání a sociálních služeb (CSPSS).
Tento záměr vyplynul z dosavadních výsledků činnosti obou center, která byla v rámci řešení projektu koncipována jako střediska výměny informací
a místa kontaktu mezi sociálními partnery v rámci
regionu. V prvním období do konce roku 2009 zprostředkovávala především kontakty mezi řešiteli a zajišťovala organizaci metodických seminářů k tvorbě
šesti výukových modulů (Historie sociálního podnikání a sociální práce, Kreativita v sociálním podnikání, Informační technologie v sociálním podnikání, Sociální podnikání a životní prostředí, Sociální
podnikání a zaměstnávání osob znevýhodněných
na trhu práce a Sociální podnikání v praxi). V Opavě
se od června do prosince 2009 konaly tři semináře,
a to v červnu, v září a v listopadu.
>>Pokračování na straně 4
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K činnosti a perspektivám Centra sociálního podnikání na Fakultě veřejných politik
>>Dokončení ze strany 3
V roce 2010 se pak činnost center soustředila
na organizační zajištění pilotního ověřování připravených modulů v rámci inovace studijních
programů na obou partnerských školách a dále
na distribuci získaných poznatků. Ta probíhala
jednak formulováním problémů pro témata bakalářských i diplomových prací a metodickou
pomocí při jejich zpracování, jednak prostřednictvím kontaktů s podniky, organizacemi a orgány
veřejné správy se sociálním zaměřením. Na základě předběžných jednání postupně se zhruba
třemi desítkami subjektů bylo do dnešního dne
uzavřeno opavským CSP osm dohod o spolupráci
s možností partnerství při společných akcích, které by se měly realizovat v dalších letech.
V tomto roce se také podařilo rozšířit poradenskou činnost. Uskutečnil se specializovaný seminář „Sociální podnikání jako prostor pro transformaci sociálních služeb“ pro studenty, kterým jsou
průběžně poskytovány konzultace v oblasti karié-

rového a sociálního poradenství. Zapojením opavského CSP do činnosti poradních sborů a skupin
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
se rozšířily možnosti informovat odbornou veřejnost. Centrum se také podílelo na uspořádání
panelové diskuse „Jak rozhýbat sociální podnikání
v Moravskoslezském kraji“, která se uskutečnila
30. března 2011 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. V pedagogické sféře
pak obě centra společně připravují žádost o akreditaci vzdělávacího programu „Sociální podnikání“
pro úředníky a další zaměstnance veřejné správy a samosprávy dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků.
Stručný výčet nejdůležitějších aktivit CSP je dostatečně přesvědčivým argumentem pro jejich
pokračování v rámci CSPSS na FVP v Opavě.
Má-li však obstát v dlouhodobější perspektivě
a stát se svébytným vysokoškolským pracovištěm, je třeba jeho činnost prohloubit a provést
i některé organizační změny. Především je nut-

né pokračovat v rozšiřování dosavadních aktivit
do oblasti komunitního plánování a sociálních
služeb, především na Opavsku, a posilovat potřebné kontakty s veřejným sektorem. Současnou
metodickou, poradenskou a pedagogickou činnost pak musí doplnit podíl na výzkumných projektech směřujících k poznání současného stavu
a možností rozvoje sociálního podnikání a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji i dalších
regionech a odpovídající publikační činnost. Také
ve vědeckovýzkumné činnosti může symbióza
bohatých zkušeností VŠP v oblasti sociálního
podnikání a FVP ve sféře komunitního plánování
a sociálních služeb znamenat nezanedbatelnou
komparativní výhodu a vést k zajímavým výsledkům. Na základě konkrétních výsledků pak bude
možné zvažovat personální posílení CSPSS, které
začne působit od 1. května letošního roku v rámci Ústavu veřejné správy a regionální politiky
FVP, i jeho případné vyčlenění a přeměnu v samostatné fakultní pracoviště.
Dušan Janák

Nově zahájený projekt podpoří proškolení téměř 950 pracovníků Slezské a Ostravské univerzity

Z pracovní schůzky užšího realizačního týmu projektu na Slezské univerzitě v Opavě
Počátkem ledna letošního roku
Slezská univerzita (SU) v Opavě
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU) zahájila realizaci
projektu s názvem „Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků vysokých škol Moravskoslezského kraje (s podporou ICT)“,
CZ.1.07/2.2.00/15.0176,
který
je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Celková
finanční
podpora přidělená na řešení projektu je 15.879.831,27 Kč, podíl
SU představuje 12.541.140,12 Kč,

podíl partnera – OU – činí cca
3,3 mil. Kč.
V prosinci 2010 byl ustaven realizační tým projektu pod vedením hlavního řešitele, kterým je RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D., z Obchodně
podnikatelské fakulty SU. Projektový tým Ostravské univerzity vede
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Cílem projektu je vytvoření 35 nových kurzů, prostřednictvím kterých
bude proškoleno téměř 950 pracovníků Slezské univerzity a Ostravské
univerzity, včetně 50 doktorských
studentů. Kurzy budou realizovány

Foto Jan Nevima

ve čtyřech odborných blocích – 1.
Komunikační kompetence, 2. Informačně komunikační technologie
(ICT), 3. Manažerské kompetence,
4. Odborné kompetence. Návrh bloků vychází z rozsáhlého dotazníkového šetření, které bylo provedeno
na obou univerzitách v roce 2009.
Kurzy budou zaměřeny na dlouhodobé zvyšování odborných dovedností a kompetencí pracovníků
univerzit a budou zaměstnancům
nabízeny i po ukončení realizace
projektu. Věříme, že vytvořením
nových vzdělávacích programů při-

spějeme ke zvýšení kvality a efektivnosti práce pracovníků Slezské
univerzity a Ostravské univerzity,
zejména kvality pedagogické a řídící
činnosti.
Projekt je realizován od ledna 2011
do prosince 2013. V souvislosti
s projektem byl zpracován přehledný
harmonogram a výstupy klíčových
aktivit a v současné době již probíhají práce na analýze potřeb a požadavků, které umožní ještě detailnější
zmapování zájmu pracovníků SU
a OU o vzdělávání. Následně bude
zpracována koncepce systému vzdělávání pracovníků, bude vytvořena
metodika a proběhne výběr a příprava autorů studijních opor pro kurzy.
V prvním roce projektu proběhne
také nezbytná příprava kurzů s tím,
že realizace prvních kurzů předpokládáme od konce roku 2011.
V dubnu 2011 bylo zahájeno dotazníkové šetření vzdělávacích potřeb zaměstnanců obou univerzit
(http://zelus.slu.cz/crp-dotaz/
dotaznik.html), jehož cílem je stanovení vzdělávacích okruhů pro připravované vzdělávací kurzy v oblasti
ICT, jazykových dovedností, odborných kompetencí a manažerských
dovedností. Současně bude také
mapovat individuální zájem o účast
na jednotlivých kurzech, proto se
za projektový tým předem těšíme
na zpětnou informační vazbu.
Projekt profesionalizace vysokých
škol v Moravskoslezském kraji má
zřízeny vlastní webové stránky plnící
funkci informovat veřejnost i umožňující komunikaci v rámci realizačního týmu. Naleznete je na http://
elearning.opf.slu.cz/course/view.
php?id=1366. Vladislava Schmidová
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Tomáš Koten je tím, kdo své profesi vrací prestiž, protože učí, jak být ve škole v pohodě
Součástí tříletého projektu „Rozvoj
kompetencí učitelů související s reformou“ řešeného od listopadu 2008
na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě (Mgr. Eva Lorencovičová, Mgr. Jana Nálepová,
Ph.D.) v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly rovněž dva pětidílné
bloky seminářů o moderních pedagogických metodách, každý v celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin.
V akademickém roce 2009-2010
a poté opakovaně v právě probíhajícím akademickém roce je uspořádal
Ústav pedagogických a psychologických věd (ÚPPV) Fakulty veřejných
politik. Jak potvrdil ohlas ze strany
jejich účastníků, ve výběru lektorů
seminářů měl šťastnou ruku. Volba
padla jak na ty, kdo v současnosti
přímo na ÚPPV pedagogicky působí, případně v nedávné době působili (Mgr. Silvie Quisová, Mgr. Petr
Nilius), tak na jejich kolegy ze základních a středních škol, speciální
pedagogy a pracovníky České školní
inspekce.
Ten, kdo k nim do Opavy překonal
největší vzdálenost, byl Mgr. Tomáš
Koten, v současnosti učitel prvňáčků Základní a Mateřské školy Markvartice na Děčínsku, známé též jako
„Malé školy s velkým srdcem“. Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí
nad Labem a později studia výchovného poradenství na Univerzitě Karlově v Praze byl na Slezskou univerzitu pozván i jako autor úspěšných
titulů „Škola? V pohodě!“, které se
zabývají metodikou projektového
vyučování na základní škole. Podle nich také jeden ze svých seminářů realizovaných v květnu 2010
a v únoru 2011 nazval, ve druhém
se pokusil předat cenné zkušenosti
získané v oblasti metod aktivizace
a motivace žáků v hodinách dějepisu, zeměpisu a přírodopisu na dru-

Z úspěšného a účastníky inspirujícího semináře Mgr. Tomáše Kotena
„Škola? V pohodě!“, který se v únoru konal v posluchárně budovy Fakulty
veřejných politik na Bezručově nám. 14 v Opavě
Foto Ivan Augustin

hém stupni základní školy, na němž
už v minulosti také několik let vyučoval.
„Obdivuji ty, kteří chodí na další
vzdělávání,“ konstatoval na adresu
těch, kdo mu věnovali pozornost.
Sám posluchače zaujal natolik, že
po skončení seminářů marně hledal

některé z materiálů, jež dal kolovat.
„Nevadí, opatřím si jiné,“ reagoval
a naznačil, že nejtěžší to bude právě
s jeho tituly, po nichž je opravdu poptávka. „To mě těší a motivuje zároveň, zdá se, že je potřeba, abych
zase něco vydal,“ prohlásil.
Učitelskou profesi si musel doma

skoro vyvzdorovat. „Přihlášku k jejímu studiu jsem podal vlastně tajně.
Otec si přál, abych se stal strojařem,“ svěřil se a dodal, že z praxe,
tedy z postu učitele ani po aktivní
participaci na řešení řady úspěšných
projektů a možnostech lektorování vzdělávacích akcí odejít nechce.
Své krédo teď použil pro další titul,
jenž je před vydáním („Ukážu ti, co
dokážu“). „Zkuste si to někdy říct
jen tak sami pro sebe a pak podle
toho zkuste před svými žáky konat.
Jestli to zabere, poznáte podle těch,
jimž chcete ukázat, že něco dokážete, neomylně. Budou totiž usilovat
přesně o totéž,“ uzavřel Mgr. Koten
krátké setkání.
Prostřednictvím v úvodu citovaného
projektu navázané kontakty s učitelem z „Malé školy s velkým srdcem“
budou vedle již uskutečněných seminářů zhodnoceny také jinak, a to
při naplňování jednoho z cílů jiného
právě probíhajícího projektu z téhož
operačního programu. Konkrétně se
jedná o projekt Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání
řešený od května 2009 do dubna
2012 přímo na ÚPPV (řešitelky
Mgr. Marta Kolaříková, Mgr. Magda Hermanová).
„Mgr. Kotenem prezentované přístupy nás zaujaly natolik, že jsme se
rozhodli ho na Slezskou univerzitu
pozvat v poměrně krátkém časovém
odstupu, konkrétně ještě letos, a to
na podzim, znovu. Tentokrát jsme
ale mysleli především na vzdělávací
potřeby našich kolegů z ústavu, pro
něž se, jak věřím, pracovní setkání
s ním stanou tou správnou motivací
pro výuku v příštím akademickém
roce,“ uvedla k připravovaným říjnovým seminářům na ÚPPV jak z pozice řešitelky projektu, tak současně
od počátku letošního roku rovněž
proděkanky Fakulty veřejných politik pro studijní a sociální záležitosti
Mgr. Kolaříková.
Ivan Augustin

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty už řeší nový projekt
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
realizuje od 1. ledna 2011 projekt „Tvorba studijních
materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako
základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus“
(CZ.1.07/2.2.00/15.0177), jehož cílem je zpracovat
studijní materiály pro profesní vzdělávání ve studijním
oboru Lázeňství a turismus včetně interaktivních testů
a následně zorganizovat pilotní vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu vysokoškolských studentů. Cílovou skupinu
tvoří rovněž pedagogové/akademičtí pracovníci, kteří
mj. absolvují semináře zaměřené na proškolení v oblasti
metodiky zpracování studijních materiálů, v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), pro přípravu
fotodokumentace nebo tvorbu demonstračních DVD.

Partnery projektu jsou dvě lázeňská zařízení – Lázně
Teplice nad Bečvou, a. s., Teplice nad Bečvou zastoupené výkonnou ředitelkou a předsedkyní představenstva
Ing. Irenou Vašicovou a Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.,
Jeseník zastoupené lékařským ředitelem MUDr. Jaroslavem Novotným. Smyslem spolupráce s partnery z praxe
je využít jejich potenciál při tvorbě struktury i obsahové
stránky studijních materiálů tak, aby co nejlépe odpovídaly reálným potřebám trhu práce a přispěly ke kvalitní
přípravě studentů pro výkon budoucího povolání a k naplnění profilu absolventa v oboru.
Projektový tým pod vedením Ing. Evy Vavrečkové,
Ph.D., vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu, se začal pravidelně scházet již v průběhu prosince
2010. Zabýval se veškerými potřebnými přípravnými

pracemi tak, aby hned od počátku ledna mohl zahájit
realizaci klíčových aktivit projektu v plném rozsahu.
Projektový tým se prioritně zaměřil na analýzu potřeb cílové skupiny. Tato klíčová aktivita je v současné době dokončena. Na jejím základě byly zahájeny práce na tvorbě
studijních materiálů, momentálně jsou dokončovány
první tři tituly - Hospitality English, Metodická příručka
pro psaní bakalářských/diplomových prací a Oblasti cestovního ruchu v České republice.
I nadále budou probíhat společné konzultace s partnery, tvorba studijních materiálů a následně též příprava
a realizace kurzů odborného vzdělávání pro cílovou skupinu studentů. Vše je uskutečňováno v přímé návaznosti na změny v oblasti technologií, technického rozvoje
a platné legislativy. Eva Vavrečková, Jana Stuchlíková
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Slezskou univerzitu v Opavě navštívil expert Evropské komise Andy Gibbs z Edinburghu
Jak jsme slíbili v posledním čísle našeho bulletinu, přinášíme informace
o návštěvě experta Evropské komise
Andyho Gibbse na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik
(FVP) Slezské univerzity v Opavě.
V rámci projektu „Inovace studijního programu Ošetřovatelství
na Slezské univerzitě v Opavě“,
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178,
se v pondělí 31. ledna letošního
roku uskutečnil v univerzitní aule
v ulici Na Rybníčku první kurz pro
akademické pracovníky a vyučující
na FVP. Přednášející Andy Gibbs
z Edinburgh Napier University se
v jeho programu zaměřil zejména
na problémy, s nimiž se v současné
době potýkají vysoké školy vzdělávající všeobecné sestry v celé Evropské unii. Dále se podrobně věnoval
prezentaci Boloňského procesu,
jehož cílem je vytvořit jednotný
prostor evropského vysokého školství na základě větší kompatibility
a srovnatelnosti standardu akademických titulů a systémů zajištění
kvality v jednotlivých zemích EU.
Do tohoto dobrovolného mezivládního procesu se již zapojilo 47 zemí.

Expert Evropské komise Andy Gibbs z Edinburgh Napier University při
výkladu, který 31. ledna pronesl v univerzitní aule
Foto Ivan Augustin
V rámci naznačeného procesu by
mělo vzdělávání probíhat kreditovým systémem ECTS, jehož pomocí
by se měla zlepšit transparentnost
a srovnatelnost studijních programů
a kvalifikací, které lze na evropském
kontinentu absolvovat a získat.
Bezprostředně poté, v úterý 1. úno-

ra, pak byla zahájena série čtyř
na sebe přímo navazujících workshopů. Ty až do pátku 4. února
probíhaly ve výukových prostorách
simulačního centra Ústavu ošetřovatelství v budově na Bezručově nám. 14. Zde účastníci řešili
problematiku modulů, vyzkoušeli si

v praxi písemnou formulaci učebních
cílů vztahujících se k jejich modulům, vyslechli si řadu užitečných tipů
a doporučení k tvorbě a zavádění
modulů do praxe a na závěr společně prodiskutovali proces kvality
ve vzdělávání a bilanci, do jaké míry
se podařilo dosáhnout cílů realizovaného školení.
Úvodní přednášky Andyho Gibbse
a jím vedených workshopů se zúčastnilo 50 akademických pracovníků, lektorů vyučujících na Slezské
univerzitě v Opavě a hostů z jiných
univerzit pozvaných členy řešitelského týmu vedeného doc. PhDr. Dagmar Mastiliakovou, Ph.D.
Andy Gibbs se o mezinárodní otázky ošetřovatelství a zdravotní péče
s důrazem na evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, a o problémy kvality a mobility zajímá již
řadu let. V této oblasti je uznávaným odborníkem, a proto jsme rádi,
že přislíbil účast i na dalších akcích
pořádaných v rámci uvedeného projektu. Nejbližší je plánována na začátek května a věříme, že bude mít
znovu takový ohlas, s jakým se setkalo první školení. Jana Hajíčková

Vyhlášené výzvy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VK 2.2 (č. 28)
Výzva je zaměřena na podporu spolupráce
na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe.
Příjem žádostí do třetího kola na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR je
od 21. do 25. listopadu 2011.
OP VK 2.2 (č. 29)
Výzva je zaměřena na podporu studentů s pohybovým, smyslovým, psychickým, kognitivním
a jiným zdravotním postižením a jejich kombinací
a na socio-ekonomicky znevýhodněné studenty
(se speciálními vzdělávacími potřebami, SVP).
Za Slezskou univerzitu (SU) může být předložen
maximálně jeden projekt, systémově řešící téma
studentů se SVP napříč všemi součástmi.
Vedení naší instituce rozhodlo o tom, že do této
výzvy bude podán projekt „Rozvoj multimediální
podpory výuky na Slezské univerzitě v Opavě“.
V případě vašeho zájmu zapojit se do aktivit,
které jsou podporované v této výzvě, se, prosím,
obraťte přímo na hlavního koordinátora Ing. Petra Korvinyho, Ph.D.
OP VK 2.3 (č. 30)
Výzva je zaměřena na podporu postdoktorandských pracovníků.

Za SU je možné předložit pouze jeden projekt
v květnu s maximální částkou do 10 mil. Kč a jeden projekt v listopadu, opět s maximální částkou do 10 mil. Kč.
OP VK 2.4 - Partnerství a sítě
Výzva je zaměřena na posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými
organizacemi a subjekty soukromého sektoru
a veřejné správy.
Příjem žádostí na MŠMT bude probíhat dvouko-

Upozornění
Nové vnitřní normy týkající se řešení projektů
operačních programů na SU:
Příkaz rektora č. 1/2011 K povinnosti
pracovníků projektů operačních programů
předkládat pracovní výkazy;
Směrnice rektora č. 7/2011 - Postup při
zadávání veřejných zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory ze strukturálních
fondů Evropské unie.
Obě vnitřní normy naleznete na intranetu:
http://intranet.slu.cz/
(CŘP)

Projektil
Do vydání příspěli: Ivan Augustin; Ing. Marek Bumbálek Jana Hajíčková;
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.;
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., Mgr. Michal Novotný; Vladislava Schmidová;
Ing. Jana Stuchlíková; Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.

lově. První kolo v termínu 16. - 20. května 2011,
druhé kolo v termínu 21. - 25. listopadu 2011.
Termín 1. kola pro předkládání listů projektového záměru na rektorát byl stanoven nejpozději
do 30. dubna 2011.
Termín 1. kola pro předkládání finalizovaných
žádostí včetně všech příloh na rektorát byl stanoven nejpozději do 10. května 2011.
OP VK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení
Výzva je zaměřena na zvyšování kompetencí řídících pracovníků mateřských, základních
a středních škol a školských zařízení v oblasti
řízení a personální politiky. V oblasti podpory 1.3
nejsou cílovou skupinou akademičtí pracovníci
vysokých škol a ostatní pracovníci vysokých škol.
Za SU může být předložen maximálně jeden projekt.
Příjem žádostí na Moravskoslezský kraj je stanoven do 31. května 2011.
V případě jakýchkoliv dotazů, ke kterékoliv z
výzev kontaktujte, prosím, Centrum řízení projektů.
Bližší informace ke všem výzvám naleznete
na webových stránkách CŘP.
(BHP)
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