Finální verze (VK-IP)

3DmaEPØØØ1

Unikátní kód žádosti:

I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

54

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 54

Typ projektu:

IP - ostatní

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu:

Praktické vyučování na UJEP

Název projektu anglicky:

The centre of the practical economic education in Ustecky region

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.09.2014

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

31.07.2015

11,0

Typ účetní jednotky:

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova:

504/2002 Sb./401-414 (FZ 6/2003)

Název IPRM:

IPRM Ústí nad Labem - Centrum

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Počáteční vzdělávání

Kód aktivity IPRM: F.1.1

Celkové způsobilé náklady projektu:

SZ/001

7 498 898,34

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:
Rozpočet projektu celkem:

7 498 898,34
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Stručný obsah projektu:
Projekt reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů SŠ v zaměstnání. SŠ volají po praktickém
vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, řešení úkolů z praxe, které umožní
studentům snadnější přechod do pracovního vč. podnikatelského života, což je cílem projektu. Projekt je určen
studentům SŠ - především OA a gymnázií a středním odborným školám. Pro obě skupiny budou připraveny
kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou
pedagogové zmíněných škol, kteří vítají přípravu praktických úkolů a větší množství výukových materiálů, pomocí
kterých budou moci procvičovat teorii, kterou vykládají v rámci své výuky. Důležitá je pro ně i výměna zkušeností
mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, se kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty.
Vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů FSE UJEP povede k výše
uvedeným cílům.
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II. Žadatel projektu
Název subjektu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Právní forma:

Vysoká škola (veřejná, státní)

IČ:

44555601

DIČ:

CZ44555601

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Počet zaměstnanců:

930

Typ žadatele:

Ostatní vzdělávací instituce

Podíl na nákladech

7 374 998,34

Číslo datové schránky:

6nhj9dq

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Žadatel, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), má rozsáhlé zkušenosti s realizací a
řízením projektů, včetně projektů z oblasti RLZ. V programovém období 2004 - 2006 realizovala v rámci OP
Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) celkem 21 projektů o celkovém objemu schválených dotací přesahujícím 53 mil.
Kč. V současném programovém období (2007 - 2013) UJEP získala podporu pro 67 projektů z různých dotačních
zdrojů (OP VaVpI, OP VK, OP ŽP, Cíl 3, OP MSSE) o celkovém objemu fin. prostředků přesahujícím 680 mil. Kč.
Po organizační stránce disponuje UJEP bohatými zkušenostmi s řízením projektů, do administrace se zapojuje
ekonomické oddělení rektorátu (vede oddělené účetnictví, zajišťuje agendu veřejných zakázek) a zaměstnanecké
oddělení (vede personální agendu). Pro jednotlivé řešitele je zajišťována metodická a administrativní podpora ze
strany projektového manažera z oddělení pro rozvoj a projektovou činnost UJEP.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je veřejná vysoká škola, tedy vzdělávací instituce,
která v souladu se svým posláním a schválenými strategickými dokumenty (Dlouhodobým záměrem) rozvíjí
vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou zejména na zvýšení úrovně vzdělanosti v severočeském
regionu, je nositelem mnoha vzdělávacích modulů a poskytuje služby celoživotního vzdělávání. Na vzdělávání v
oblasti rovných příležitostí jsou zaměřeny fakulty Pedagogická a Sociálně-ekonomická, obě se na vzdělávání
vedoucích pracovníků a zřizovatelů škol a školských zařízení budou aktivně podílet. Obě instituce kladou velký
důraz na vzdělávání jak svých pracovníků, tak na oblast vzdělávání svých cílových skupin. Obě instituce mají
vypracovány programy pro praktický výcvik ať již formou stáží, praxi, vedení diplomových prací či workshopů,
vzdělávacích modulů apod. a disponují k tomuto účelu vzdělanými a zkušenými odborníky. Jednou z cílových
skupin systematického vzdělávání na UJEP jsou učitelé a žáci středních škol, probíhá základní i následné
vzdělávání učitelů. UJEP měla několik projektů s těmito cílovými skupinami, viz reference v projektech. UJEP a
zejména FSE dlouhodobě spolupracuje se zaměstnavateli v regionu, ať již s veřejnou správou nebo
podnikatelskou sférou. Předmětem spolupráce jsou zadání Bc. a Mgr. prací, výzkumy, studie, spolupráce na
projektech a další činnosti.
Statutární zástupci:

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 13.05.2014 08:30 Unikátní klíč: 3DmaEPØØØ1
vytisknuto dne: 18.07.2014

Strana 3 z 58

Finální verze (VK-IP)
Příjmení:

Wokoun

Jméno:

René

Titul před:

prof. RNDr.

Titul za:

CSc.

Funkce osoby: rektor

Telefon:

475286211

Fax:

Telefon II.:

Email:

rene.wokoun@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Podrápský

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

František

Funkce osoby: Grant Office VYCERRO

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

475285840

frantisek.podrapsky@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Příjmení:

Švec

Jméno:

Titul před:

doc. ak. malíř

Titul za:

Vladimír

Funkce osoby: Prorektor pro rozvoj a informatizaci

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

475286214

vladimir.svec@ujep.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Podrápský František

Oficiální adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Pasteurova

PSČ:

40001

WWW:

www.ujep.cz

Číslo popisné:

Číslo orientační: 1

3544

Adresa pro doručení:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Pasteurova

PSČ:

40001

Číslo popisné:

3544

Číslo orientační: 1

WWW:
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III. Partner projektu
Partner projektu:

Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace

IČ:

18385061

DIČ:

CZ18385061

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem je střední školou, která jako první vyjádřila zájem o praktické
vyučování na UJEP. Z této školy jsme dostali mnohá vyjádření a doporučení, která byla zakomponována do
projektové žádosti - např. předávání "best practice" v rámci KA4.
Škola má rovněž významné vazby na firemní sféru Ústeckého kraje, čehož bude využito v rámci KA1 síťování a
navazování kontaktů škol a zaměstnavatelů - např.: Metrostav, Istar, AZ Sanace, Mercedes, ETZ Power, SKD
Průmstav, InSky, Ravel, Elben, ČEZ, KB Blok, Spokar, Balakryl, Welding Praha, Wieneberger, Schiedel, Doka Die Schallungstechniker, Ytong, ZOO Ústí nad Labem, Hansa, Tommi Sever, Raab Karcher, Persona Grata,
Lanter, AlcaPlast, Velux, Primalex, Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s., Autocentrum Elán Teplice a
dlouhá řada dalších (viz web školy).
Popis zapojení partnera:
Žáci SŠ stavební a technické se zapojí do aktivit projektu v rámci tzv. Dnů praktického vyučování. Učitelé
ekonomických předmětů budou připomínkovat učební moduly, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům jejich SŠ,
zároveň se budou podílet na předávání "best practice" vč. učebních materiálů v rámci KA4.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Lidé bez kvalifikace se jen obtížně uplatňují na trhu práce, na Ústecku tvoří téměř polovinu nezaměstnaných.
Proto se naše škola jako partnerská organizace OS DRAK v Ústí nad Labem podílela na realizaci projektu "Cesty
ke kvalifikaci a tím i lepšímu profesnímu uplatnění" ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007. Společnou snahou
bylo snižovat rizika selhávání. Jednak formou seminářů orientovaných na prevenci sociálně patologických jevů,
jednak nabídkou individuálního doučování či pomoci při řešení problémů. Nedílnou součástí byla spolupráce s
Úřadem práce v Ústí nad Labem, který poskytl vyčerpávající informace o předpokladech uplatnění na trhu práce,
jak se orientovat v nabídkách, ale i o povinnostech uchazečů o zaměstnání. V rámci projektu financovaném z
prostředků ESF a rozpočtu ČR bylo realizováno i výjezdní soustředění, jehož cílem bylo mj. i zlepšení sociálních
dovedností, obohacení se o nové prožitky, navázání kontaktu s přírodou.
Aktuálně realizované projekty: CZ.1.07/1.1.34/01.0014 "Podpora stavebních a technických řemesel" - projekt
zaměřený na zvýšení zájmu studentů o technicky orientované vzdělávání, "ICT do života", projekty zaměřené na
environmentální vzdělávání a osvětu.
Škola realizuje ať už sama či jako partner celou řadu projektů v rámci OPVK, které jí přinášejí další řadu
ojedinělých výhod (viz web školy). Patří sem:
OPVK7.1 - zvýšení kvality praxe technicko-řemeslně stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů
OPVK3.2 - unikátní dvoumodulový projekt, cílený na osoby s ukončeným středním odborným vzděláním v
učebních oborech 36-52-H/01 Instalatér a 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
OPVK1.1 - propagace řemeslných oborů
OPVK1.5 - zvýšení kvality výuky - tzv. šablony
OPVK1.1 - získání dovedností při programování na CNC atd.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
CS je zapojována formou klasické. Žáci jsou navíc podporováni účastí v projektech, soutěžích a v navazování
kontaktů s firmami a obecně praxí. Pedagogové jsou rovněž podporováni nejen v rámci výuky, ale také bohatou
projektovou činností a školeními.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Krásné Březno

Městská část:

Ústí nad Labem-Neštěmice

Ulice:

Čelakovského

PSČ:

40007

WWW:

http://www.stsul.cz/

Číslo popisné:

250

Číslo orientační: 5

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Štefl

Jméno:

Vítězslav

Titul před:

PhDr. Mgr.

Titul za:

Ph.D.

Telefon I.:

477753800

Telefon II.:

Email:

sts@stsul.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Ústecký kraj

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Právní forma:

Kraj

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne
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Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

123 900,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Ústecký kraj patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, což s sebou přináší řadu
dalších sociálních problémů, radikalizaci společnosti, odchod perspektivních skupin obyvatelstva do jiných
regionů republiky, nízkou míru investic a nízké procento malých a středních podnikatelů, kteří by se mohli stát
nositeli inovací, know-how, ale také podnikatelských a demokratických hodnot.
Proto je cílem projektu vytvoření ekonomicko-sociálního prostředí, prostřednictvím praktického ekonomického
vzdělávání, které podnítí samostatnou podnikatelskou činnost dnešních studentů středních škol. Projekt vychází
také z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, která uvádí oblast podpory lidských zdrojů pro zvýšení
inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje jako jednu z priorit (více viz Regionální inovační strategie
Ústeckého kraje). Podpora lidských zdrojů by se měla mj. realizovat prostřednictvím podpory zvyšování kvality
technického a ekonomického vzdělávání a absolventů technických a ekonomický orientovaných oborů na
středních i vysokých školách.
Ústecký kraj a Univerzita J. E. Purkyně dlouhodobě spolupracují při tvorbě strategických plánů v oblasti
vzdělávání v Ústeckém kraji. Univerzita J. E. Purkyně podporuje vytyčené priority kraje v oblasti vzdělávání svou
vzdělávací i projektovou činností.
Popis zapojení partnera:
Partner projektu Ústecký kraj (ÚK) bude zapojen do projektu v rámci realizace KA 1 - 3. Z projektu budou
odměněni konzultanti - lektoři z praxe, pracovníci partnera ÚK formou DPP, kteří budou mít následující úkoly:
- konzultanti a tvůrci praktických zadání, kteří budou zajišťovat aktivity navazující na strategii kraje v dané oblasti
pro zlepšení výsledků práce s cílovou skupinou,
- zajistí přenos best practice získaných v rámci projektu do dalších projektů kraje či aktivit SŠ zřizovaných ÚK.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Ústecký kraj jako součást Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým
krajem každoročně vyhlašuje projekt Dobrá škola. Projekt Dobrá škola je motivační soutěží zaměřenou na
zlepšování studijních výsledků středoškolských studentů škol v Ústeckém kraji, na zvyšování výkonnosti
pedagogů na těchto školách a obecně na zkvalitňování středoškolské výuky v Ústeckém kraji. Uvedeného je
dosahováno prostřednictvím účasti jednotlivých do projektu zapojených středních škol na různých vědomostních
soutěžích a olympiádách, dále prostřednictvím spolupráce středních škol v kraji s vysokými školami či
zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. Nejlépe umístěné školy a jednotliví excelentní studenti získávají na
základě vyhodnocených výsledků od kraje finanční odměnu.
V aktuálním období je Ústecký kraj také nositelem projektu z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého
kraje. Obsahem uvedeného projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních
školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v
Ústeckém kraji.
V minulosti byl Ústecký kraj nositelem či partnerem několika projektů orientovaných na středoškolské vzdělávání
či jeho dílčí aspekty.
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Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Zkušenost Ústeckého kraje s prací s cílovou skupinou, tedy se středoškolskými studenty vychází ze skutečnosti,
že Ústecký kraj je, a byl i v minulosti, nositelem či partnerem v mnoha úspěšných projektech zaměřených právě
na studenty středních škol. Prostřednictvím aktivní spolupráce se středními školami Ústecký kraj fakticky
naplňuje cíle obsažené ve Strategii na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných krajem.
Aktivní spolupráce se středními školami je pak také klíčem ke zlepšení výkonnosti kraje a snížení jeho míry
nezaměstnanosti. Z aktuálních významných projektů zaměřených na cílovou skupinu, jichž je Ústecký kraj
nositelem, lze jmenovat např. projekt Dobrá škola či projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého
kraje. Kraj je zřizovatelem většiny středních škol na svém území.
Kraj úspěšně realizoval projekty na podporu středních škol a zlepšení výuky jejich žáků:
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra (ROP SZ)
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠa SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice
(ROP SZ)
Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy (ROP SZ)
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Velká hradební

PSČ:

40001

WWW:

www.kr-ustecky.cz

Číslo popisné:

3118

Číslo orientační: 48

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Bubeníček

Titul před:

Jméno:

Oldřich

Titul za:

Telefon I.:

475657723

Telefon II.:

Email:

bubenicek.o@kr-ustecky.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň

IČ:

61342637

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň je moderním vzdělávacím zařízením
sekundárního vzdělávání v Ústeckém kraji poskytující svým absolventům uplatnění v oborech stavebnictví,
technické zařízení budov a dále oborech souvisejících s ekonomikou a podnikáním. Strukturou studijních oborů
tak škola reaguje na aktuální potřeby kraje a jeho zaměstnavatelů. O cílenou přípravu studentů na budoucí
povolání a aktuální požadavky trhu práce kontinuálně a dlouhodobě usiluje sbor vysoce erudovaných pedagogů.
Partnerství v projektu Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji je dalším prostředkem,
jak prostřednictvím výchovy kvalifikovaných mladých odborníků zvýšit výkonnost kraje a současně snížit míru
nezaměstnanosti v regionu.
Popis zapojení partnera:
SPŠS a OA Kadaň se aktivně zapojí do projektové činnosti i do realizace vzdělávacího programu (formou tvorby i
připomínkování vytvářených učebních modulů). Zároveň se vyučující budou účastnit workshopů v rámci KA4, kde
získají odborné kompetence, tak aby je následně přenesli na žáky své školy. Zároveň budou zapojeni žáci
formou účasti na Dnech praktického vyučování dle specifik výuky.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partnerská škola je v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zapojena do výzvy EU
"Peníze středním školám". V rámci této výzvy má škola zpracovány digitální učební materiály k předmětům
účetnictví, matematika, chemie, stavitelství a rovněž k jazykovým předmětům. Studenti jsou dále cílovou
skupinou v projektu CZ.1.07/1.1.34/01.0022 "Nebojte se matematiky!", jehož nositelem je Podkrušnohorské
gymnázium Most. V uplynulých letech se škola účastnila rovněž projektu CZ.1.07/1.1.13/04.0025 "Samostatný
absolvent = úspěšný uchazeč o práci". V letech 2009-2010 byla škola partnerem v projektu CZ.1.07/1.1.13
"Stavebnictví" - perspektiva pro mladé.
Účastní se mnoha soutěží, které jsou velmi ceněny - např.:
Středoškolská odborná činnost (SOČ) - 2014 - 1.místo v ÚK, postup do celostátního finále
Celostátní soutěž v práci s grafickými programy na stavební průmyslovce - 2013 - 3.místo, 2014 - 2. místo
Soutěže stavebních škol, soutěže pořádané firmami vyrábějícími stavební materiály - úspěchy v celostátních
soutěžích
10. místo v soutěži Dobrá škola ÚK
projekt MŠMT Excelence SŠ
Akce - Dny stavitelství a architektury
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
SPŠS a OA byla založena v roce 1951 jako Vyšší průmyslová škola stavební. Od roku 1993 rozšířena o
Obchodní akademii. Od roku 2001 nese název Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň.
Pracuje s cílovou skupinou v oborech vzdělávání:
36-47-M/01 Stavebnictví
36-45-M/01 Technická zařízení budov
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví)
63-41-M/02 Obchodní akademie
CS pedagogů je na ttéto SŠ také vysoce podporována, např. formou:
Školení celého pedagogického sboru v práci s interaktivní tabulí a SW SMARTNotebook
Řešení konfliktů pro pedagogické pracovníky
Vedení kroužků - sportovní, českého jazyka
Vzdělávání pedagogů - jednotlivé odborné kurzy: Dotkněte se inovace, Odpovědné veřejné zadávání, Tržní
oceňování nemovitých věcí v podmínkách NOZ a NKaZ včetně praktických příkladů,Využití programu
GeoGebra0 ve výuce matematiky, Inventarizace k 31. 12. 2013 aneb, Kdo je připraven, není překvapen, právní
vztahy k nemovitostem podle nového Občanského zákoníku atd.
Úspěchy pedagogů jsou úspěchy jednotlivých žáků - sportovní úspěchy, odborné soutěže - SOČ, České
Budějovice, Velux, Xella.
Certifikovaní pedagogové - Cermat - maturitní zkoušky.
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Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Kadaň

Část obce:

Kadaň

Ulice:

Komenského

Městská část:
PSČ:

43201

Číslo popisné:

WWW:

http://www.sps-kadan.cz/

562

Číslo orientační:

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hrdina

Jméno:

Titul před:

PaedDr.

Titul za:

Telefon I.:

474343393

Telefon II.:

Email:

sps-kadan@sps-kadan.cz

Fax:

Zdeněk

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

IČ:

61342751

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů v regionálním školství, a to zejména prostřednictvím špičkového
vzdělávacího procesu zajištěného předními experty v regionu Ústeckého kraje. Gymnázium v Kadani je
dlouholetým partnerem řešitelského pracoviště. Toto partnerství bylo formálně v letošním roce potvrzeno
partnerskou smlouvou o spolupráci obou institucí. Spolupráce institucí je zaměřena především na transfer nových
vědomostí v oblasti výzkumu do výuky na jedné z nejstarších škol v Ústeckém kraji. Zároveň dochází i ke
konzultaci vzdělávacích obsahů oborově blízkých předmětů. Zapojení Gymnázia, Kadaň podpoří nejen další
rozvoj již fungující sítě spolupracujících škol, ale s ohledem na způsob zapojení školy dojde také vytvoření silné
synergické vazby mezi partnerem a řešitelem.
Popis zapojení partnera:
Zapojení partnera se bude realizovat prostřednictvím participace expertů z instituce řešitele na Dnech
praktického vyučování pro žáky střední školy. Tito experti budou odpovědní především za zajištění odborné
kvality a praktičnosti výuky. Zapojení partnera se v hlavní rovině předpokládá při zajištění cílové skupiny žáků
středních škol a pedagogů, kteří budou spolupracovat na přípravě evaluaci Kurzů praktického ekonomického
vyučování, vč. odborných studijních materiálů.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Gymnázium, Kadaň má dlouholeté zkušenosti s realizací a řízením projektů, včetně projektů z oblasti RLZ. V
realizovaných projektech se prioritně zaměřuje na rozvoj přírodovědných, pedagogických, jazykových a
sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků a žáků středních škol.
Příklad realizace projektu v oblasti RLZ
OPVK 7.1 - Tvorba učebních materiálů pro moderní výuku
Rozpočet:
1 178 tis. Kč
Doba realizace:
2012- 2014
Stručný popis:
Projekt zaměřený na inovaci učebních materiálů přírodovědných, technických a jazykových
předmětů.
COMENIUS - Be SUstainable to SUstain the WORLD
Rozpočet:
25000 EUR
Doba realizace:
2013- 2015
Stručný popis:
Projekt multilaterálního partnerství evropských škol zaměřený na rozvoj odborných (úspory
energie, efektivita ve využívání zdrojů), jazykových a sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků a
žáků SS prostřednictvím studijních pobytů a stáží na zahraničních školách
COMENIUS - Student Climate Research Campaign (SCRC)
Rozpočet:
25000 EUR
Doba realizace:
2011- 2013
Stručný popis:
Projekt multilaterálního partnerství evropských škol zaměřený na rozvoj odborných (změny
klimatu, fenologická měření), jazykových a sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků a žáků SS
prostřednictvím studijních pobytů a stáží na zahraničních školách
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Gymnázium, Kadaň jako všeobecně vzdělávací instituce je logickým a dlouhodobým producentem studentů, kteří
následně studují na vysokých školách a část z nich již při studiu podniká. Dlouhodobě spolupracuje jak se
základními školami, tak středními, s cílem udržet, resp. zvýšit zájem žáků o studium na vysoké škole. Díky
zapojení do řady projektů má bohaté zkušenosti s realizací popularizačních a vzdělávacích aktivit.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Chomutov

Obec:

Kadaň

Část obce:

Kadaň

Ulice:

5. května

Městská část:
PSČ:

43201

Číslo popisné:

WWW:

http://www.gymnazium-kadan.cz/

620

Číslo orientační:

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Oršulák

Jméno:

Tomáš

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Ph.D.

Telefon I.:

474342717

Telefon II.:

Email:

reditel@gymnazium-kadan.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s.

IČ:

25047671
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DIČ:
Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. má zkušenosti s realizací projektů z
mnoha národních i mezinárodních programů. Krom jiného má přímý přístup k cílové skupině, kterou vzdělává a
zapojuje ji i do mimoškolních aktivit.
Popis zapojení partnera:
Žáci partnerské SŠ se zapojí do aktivit projektu v rámci tzv. Dnů praktického vyučování. Učitelé ekonomických
předmětů budou připomínkovat učební moduly, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům jejich SŠ, zároveň se
budou podílet na předávání "best practice" vč. učebních materiálů v rámci KA4.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
V rámci OP VK patří realizovaným projektům "Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a
oborech cestovního ruchu", realizovaný v letech 2011 a 2012, "Šablony" a v partnerském spolupůsobení i "Den
D" či "Business games". Dále se škola zapojila do realizace projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3.
K mezinárodním projektům realizovaným SPSOŠ a SOU o.p.s. patří např. projekty z programu LLP Comenius,
Leonardo da Vinci a ToI, dále jsou to přeshraniční projekty podpořené Fondem malých projektů Cíle 3.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. má v regionu bohatou tradici a od
svého vzniku prošla mnoha změnami až do dnešní moderní podoby. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT od
roku 1992 a poskytuje vzdělání více než 200 žákům v denní formě studia. Zkušenosti s cílovou skupinou získal
žadatel nejen ze své běžné vzdělávací činnosti, ale i z celé řady mimoškolních aktivit, které pro cílovou skupinu
organizuje. S pomocí spolupracujících firem organizuje též mnoho odborných seminářů a přednášek a
seznamuje své žáky i pedagogické pracovníky s moderními technologiemi, materiály a technikou.
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Litoměřice

Obec:

Roudnice nad Labem

Část obce:

Roudnice nad Labem

Ulice:

Náměstí Jana z Dražic

Městská část:
PSČ:

41301

Číslo popisné:

WWW:

http://www.podripskaskola.cz/

169

Číslo orientační:

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Červený

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Richard
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Telefon I.:

416839064

Telefon II.:

Email:

reditel@podripskaskola.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace

IČ:

47274611

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
EOA je moderní rekonstruovaná střední škola, která aktivně využívá ICT ve výuce. Vyučující zavádějí moderní
metody do výuky a s tím souvisí i potřeba inovovat obsahovou stránku výuky v odborných předmětech. Aby
získali relevantní informace, zapojují se do připravovaného projektu.
Popis zapojení partnera:
EOA se aktivně zapojí do projektové činnosti i do realizace vzdělávacího programu (formou tvorby i
připomínkování vytvářených učebních modulů). Zároveň se vyučující budou účastnit workshopů v rámci KA4, kde
získají odborné kompetence, tak aby je následně přenesli na žáky EOA. Zároveň budou zapojeni žáci EOA dle
specifik výuky.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Evropská obchodní akademie je státní školou (tj. právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, jejíž
zřizovatelem je KÚ Ul.). EOA realizovala v uplynulém období projekty OP VK. V posledních třech letech se jedná
konkrétně o projekty OP VK - CZ.1.7/1.3.07/22.0004 - Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy a
Efektivní komunikace - cesta k úspěchu /CZ.1.07/3.2.06/01.0015/. V současné době realizuje projekt - Rozvoj
klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - CZ.1.07/1.3.49/01.0002.
EOA jako nositel projektu projekt kompletně řídí, uzavírá smluvní vztahy, realizuje výběrová řízení a nákupy,
pořádá vzdělávací aktivity.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
EOA je partnerskou střední školou, která vychovává žáky od 15 do 19 let. EOA má zkušený učitelský sbor, který
dlouhodobě vykazuje vyborné výsledky. EOA je komunitní školou aktivně spolupracující se základními školami,
vysokou školou. Žáci se zapojují do odborných ekonomických soutěží, zpracovávají projekty - podnikatelské
záměry, realizují projekty.
EOA je akreditovaným vzdělávacím zařízením MV ČR a MŠMT - má celou řadu akreditovaných programů, které
realizuje ve svých prostorách, které jsou k tomu moderně vybaveny. EOA má aktivní zkušenosti se vzděláváním
dospělých.
EOA disponuje zkušeným týmem pracovníků, kteří vytváří jak projektový tým, tak i většinově realizační tým. EOA
má kvalifikovaný a zkušený lektorský sbor pro realizaci vzdělávacích programů.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 13.05.2014 08:30 Unikátní klíč: 3DmaEPØØØ1
vytisknuto dne: 18.07.2014

Strana 13 z 58

Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Děčín

Část obce:

Děčín I-Děčín

Ulice:

Komenského nám.

Městská část:
PSČ:

40502

Číslo popisné:

WWW:

http://www.oadc.cz/

520

Číslo orientační: 2

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Petrášek

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

412516127

Telefon II.:

Email:

reditel@oadc.cz

Fax:

Jiří

Společné podpisové právo: Ne
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IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělávání na středních školách (SŠ) různého zaměření prostřednictvím
realizace praktického vyučování se zaměřením na Ústecký kraj, nicméně s možností využití výstupů projektu po
ukončení jeho realizace i v dalších krajích.
Specifickým cílem je zvýšit kvalitu dovedností a znalostí studentů na obecně, ekonomicky i technicky
zaměřených SŠ formou podpory praktického ekonomického vyučování (podaktivita 1 Realizace praktického
vyučování v rámci výzvy č. 54). Toto vyučování bude organizováno ve spolupráci firem, institucí veřejné správy
(partnerem projektu je Ústecký kraj), představitelů cílové skupiny - pedagogů SŠ a akademické sféry vysokoškolských pedagogů FSE.
Navazujícími cíli jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vč.
soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti), a z pohledu žadatele rovněž
podstatná záležitost a to - zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu.
Operačním cílem a zároveň výstupem je vytvoření Centra praktického ekonomického vzdělávání na Fakultě
sociálně-ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kam budou studenti SŠ docházet/dojíždět řešit
zadání praktických i teoretických úkolů, které vzejdou jak od zaměstnavatelů (firem i veřejné správy), tak od
pedagogů SŠ a UJEP. Kurz praktického ekonomického vyučování se pro jednu třídu jedné SŠ bude sestávat z 3
5-hodinových bloků, z nichž každý blok (tzv. Den praktického vyučování) bude obsahovat až 5 dílčích
tématických modulů dle výběru dané školy. Moduly jsou blíže popsány v samostatné příloze č. 9.
Operačním cílem je rovněž zajištění síťování škol a zaměstnavatelů (vč. zajištění stáží v institucích), předávání
informací mezi pedagogy SŠ prostřednictvím workshopů.
Zdůvodnění potřebnosti:
Ústecký kraj patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, což s sebou přináší řadu
dalších sociálních problémů, radikalizaci společnosti, odchod perspektivních skupin obyvatelstva do jiných
regionů republiky, nízkou míru investic a nízké procento malých a středních podnikatelů, kteří by se mohli stát
nositeli inovací, know-how, ale také podnikatelských a demokratických hodnot. Proto je cílem projektu vytvoření
ekonomicko-sociálního prostředí, prostřednictvím praktického ekonomického vzdělávání, které podnítí
samostatnou podnikatelskou činnost dnešních studentů středních škol. Smyslem projektu je vytvoření Centra
praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji, které bude prohlubovat praktické znalosti a dovednosti
související se samostatnou podnikatelskou činností. Výsledkem projektu by mělo být především to, aby byli
studenti lépe připraveni pro výkon budoucího povolání, měli lepší představu o praktických možnostech svého
vzdělání, byli vice motivováni k založení vlastní firmy či živnosti, či více promýšleli navazující vysokoškolské
vzdělávání.
Projekt vychází také z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, která uvádí oblast podpory lidských zdrojů
pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje jako jednu z priorit (více viz Regionální
inovační strategie Ústeckého kraje). Podpora lidských zdrojů by se měla mj. realizovat prostřednictvím podpory
zvyšování kvality technického a ekonomického vzdělávání a absolventů technických a ekonomický orientovaných
oborů na středních i vysokých školách. Projekt také vychází vstříc potřebám samotných studentů středních škol,
kteří opakovaně upozorňují na to, že je škola sice dobře připraví po teoretické stránce, ale mají jen velmi
omezené znalosti o jejich praktickém využití. Stejným směrem směřují také požadavky ze strany budoucích
zaměstnavatelů, aby se prohloubila praktická ekonomická výuka na středních školách, aby se snížily transakční
náklady spojené se zaměstnáním.
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Popis cílové skupiny:
Projekt počítá s primární cílovou skupinou - žáci středních škol a se sekundární cílovou skupinou - pedagogové
na těchto SŠ zabývající se výukou ekonomických, resp. odborných předmětů. Tyto CS jsou podporovány v rámci
výzvy. Projektu se partnersky účastní 5 středních škol, které reprezentují různá zaměření, specializace a
profilace - gymnázia, střední ekonomické školy, střední technické školy - viz záložka partner projektu. Projekt
konkrétně počítá s aktivním zapojením 550 žáků středních škol a 10-20 pedagogů. Studenti se budou především
účastnit samotného praktického vyučování, pedagogové se budou podílet na přípravě konkrétních praktických
příkladů, konzultacích s odborníky z UJEP a zástupci zapojených soukromých firem. Participující školy nejsou
pouze z Ústí n. L. a blízkého okolí, ale z celého Ústeckého kraje, což jen dokazuje, jak je otázka praktického
ekonomického vzdělávání aktuální. Projekt zároveň počítá s konkrétními výstupy, které budou k dispozici i dalším
středním školám v ČR, čímž se ještě navýší konečný počet osob. Také samotné Centrum praktického
ekonomického vzdělávání na FSE UJEP bude i po skončení projektu pokračovat ve spolupráci se středními
školami a testováním aktivit spadajících do oblasti finanční gramotnosti.
Projekt počítá se šesti klíčovými aktivitami, které se budou v jednotlivých krocích zabývat prohlubování
spolupráce mezi UJEP, středními školami a firmami v ústeckém kraji. Hlavní jádro projektu bude spočívat v
modulovém praktickém ekonomickém vzdělávání, kde se studenti seznámí s hlavními trendy tohoto odvětví např. modelování účetních operací, sestavování podnikatelského plánu, problematika time-managementu, soft
skills, právního kontextu podnikání v ČR atd.
Projekt počítá se zapojením minimálně 10 středních škol, které mají různé profesní i vzdělávací zaměření gymnázia, střední ekonomické školy, střední technické školy. Praktické ekonomické vzdělávání na těchto školách
bude respektovat zaměření a profilaci jednotlivých škol.
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Na rozdíl od jiných projektů nebude cílová skupina pouze pasivním partnerem projektu, ale projekt počítá s
aktivní účastí cílové skupiny po celou dobu trvání projektu. Sekundární cílová skupina - pedagogové středních
škol již v rámci prvního workshopu aktivní vstoupí do přípravy jednotlivých aktivit, jejich plnění a do vytváření sítě
mezi středními školami, UJEP a soukromými firmami. Projekt také počítá již na počátku projektu s dotazováním v
rámci workshopů, které by mělo přinést informace o tom, co očekává primární i sekundární cílová skupina od
účasti na tomto projektu. Šetření v rámci průběžných workshopů (KA 1 a 4) bude tvořit základ závěrečné analýzy.
Za další motivaci pokládáme samotnou formu praktického ekonomického vzdělávání, která se podle dosud
získaných šetření, setkává s mnohem větší podporou ze strany cílových skupin, než účast na vzdělávacích
modulech opírajících se o předávání teoretických znalostí. Důležitou motivací je také možnost přímé spolupráce
se soukromými firmami, což může být pro řadu zástupců primární cílové skupiny možnost poznat svého
budoucího zaměstnavatele, či obor, kterému se bude v budoucnu profesně věnovat. Firmy, které již přislíbily
účast na projektu, jsou vyjmenovány v příloze č. 10. Jednou z nich je i sociální partner - 1. Severočeské družstvo
zdravotně postižených a bude snahou navázat kontakty i s dalšími sociálními partnery formou síťování.
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Přínos pro cílovou skupinu:
Přínos projektu spočívá především ve výstupech jednotlivých aktivit. Klíčové bude především modelování
fungování firmy v Centru praktického ekonomického vzdělávání na FSE UJEP, které se svým zaměřením
inspirovalo s podobně orientovanými pracovišti v zahraničí (Německo, Velká Británie, Nizozemí). Studenti by měli
získat představu o reálném pracovním prostředí, založení a fungování firmy a realitě fungování pracovního trhu.
Projekt také propojí teoretické znalosti získané studiem na konkrétní střední škole s praktickými výstupy v rámci
absolvování jednotlivých modulů. Cílová skupina bude mít možnost konfrontovat své vize a představy se zástupci
soukromého sektoru, což odpovídá nejnovějším didaktickým požadavkům na výuku, kdy nejlepší dovednost a
znalost vzniká samostatným studiem a osobní zkušeností. Projekt počítá s komparací získaných vědomostí,
dovedností a kompetencemi žáků s požadavky trhu práce ve formě soutěže mezi školami, což by mělo zvýšit
motivaci jednotlivých účastníků. Projekt také přispěje k podpoře nadaných žáků a měl by je motivovat ve volbě
pokračujícího vysokoškolského studia na UJEP či podobně zaměřené vysoké škole v ČR či v rámci Evropské
unie. Cílová skupina získá možnost seznámit se s nejnovějšími trendy, technologiemi a praktickými experimenty
v praktické výuce ekonomických předmětů (softwary, simulační modely ad.). Důležitou roli bude hrát projekt také
pro sekundární cílovou skupinu - učitele středních škol, kteří se budou moci seznámit s nejnovějšími přístupy ve
výuce ekonomických předmětů, budou moci konzultovat své problémy se zástupci předních firem v regionu, což
by mohlo vést až k přípravě společných výukových bloků, studijních plánů a stážím ve vybraných firmách.
Sekundární cílová skupina se také bude účastnit na přípravě konkrétních výstupů z tohoto projektu (praktické
příručky ekonomického vzdělávání), což je motivace pro zvyšování jejich pedagogických a odborných
kompetencí.
Rizika projektu:
Byla identifikována následující rizika:
- Nedostatečný zájem ze strany CS (SŠ a jejich studentů) a tím problémy s naplněním monitorovacích indikátorů
- počtu podpořených osob v počátečním vzdělávání
- Nedostatečný zájem ze strany zaměstnavatelů - firem a úřadů
- Časové průtahy při nákupu IT zařízení pro vybavení vzdělávacího centra (zpoždění v rámci výběrových řízení)
- Nedostatek personálních kapacit pro praktickou výuku
- Finanční prostředky
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Opatření na eliminaci zmíněných rizik:
- Nedostatečný zájem ze strany CS (SŠ a jejich studentů a pedagogů)
Opatření: Máme 5 partnerských škol, které projevily velký zájem se projektu účastnit. Zároveň máme 2
prohlášení o zájmu a kontakty od partnerských SŠ, na jaké školy se obrátit s žádostí o účast v projektu, takže
stanovené MI nebude problém naplnit.
- Nedostatečný zájem ze strany zaměstnavatelů - firem a úřadů
Opatření: Máme 4 vyjádření firem, že jsou schopny spolupracovat na projektu - viz příloha č. 10. Zároveň budou
v rámci KA1 vytipovány další firmy, které budou spolupracovat na projektu. Partnerem je Krajský úřad Ústeckého
kraje, který rovněž zajistí tvorbu praktických případových studií pro studenty.
- Časové průtahy při nákupu IT zařízení pro vybavení vzdělávacího centra (zpoždění v rámci výběrových řízení)
Opatření: Na UJEP je Dynamický nákupní systém a oddělení, které se celé věnuje administraci veřejných
zakázek. Všechny veřejné zakázky budou připraveny předem a vypsány a zadministrovány co nejdříve na
začátku projektu.
- Nedostatek personálních kapacit pro praktickou výuku
Opatření: FSE UJEP disponuje pedagogy s bohatými zkušenostmi s výukou. Zároveň je předjednáno několik
firem, jejichž zaměstnanci budou rovněž provádět praktické vyučování. Další firmy budou postupně doplňovány.
Jedním z cílů je vytvořit kvalitní databázi firem spolupracujících nejen na projektu, ale i do budoucna jako
možných partnerů pro stáže studentů SŠ, ale i studentů FSE UJEP. Tato spolupráce se z obou stran jeví jako
velmi přínosná.
- Finanční prostředky
Opatření: UJEP má silné finanční zázemí pro zajištění krátkodobého financování projektu v případě delšího
schvalování ŽoP.
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
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Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Projekt je realizován v partnerství 2 významných hráčů - Ústeckého kraje a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labe, - Fakulty sociálně-ekonomické, která je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na
ekonomická a sociální studia. Jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i
soukromou sféru v rámci těchto studijních programů: Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa
a Sociální politika a sociální práce.
Toto partnerství zaštiťuje vysokou kvalitu připravovaných praktických kurzů zaměřených na ekonomiku a
administrativu dle modelu IPn Pospolu (FSE UJEP) (více viz příloha č. 9) a zároveň významně přispívá k
jednomu z hlavních cílů Ústeckého kraje - zvýšení uplatnitelnosti absolventů středních škol zvýšením jejich
kompetencí s důrazem na praktické činnosti.
Inovativnost v z pohledu klíčových aktivit projektu spočívá především ve vytvoření centra praktického
ekonomického vyučování na půdě FSE UJEP, které bude suplovat pracoviště reálné firmy, přičemž učební
moduly budou vycházet z reálného fungování firmy. Centrum budou moci navštěvovat představitelé cílové
skupiny. K dispozici jim tam budou odborní pedagogové, učební pomůcky - případové studie s praktickými
příklady tvořené ve spolupráci s představiteli zaměstnavatelů, speciální software pro výuku účetnictví,
manažerských dovedností, GIS, simulace chodu firmy apod. Některé moduly jsou rovněž blíže popsány v příloze
č. 9.
Vazby na jiné projekty:
Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí n. L. v kombinované formě CZ.1.07/2.2.00/18.0020 (PF)
Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidskyých zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání CZ.1.07/2.3.00/45.0034 (UEJP)
Otevřená univerzita, otevřená věda - CZ.1.07.2.3.00/35.0044 (UJEP)
Comunitas pro praxis - Partnerství pro praxi - CZ.1.07/2.4.00/17.0133 (FF)
PARNET - partnerská síť - CZ.1.07/2.4.00/17.0131 (PřF)
NEFLT Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků - CZ.1.07/2.4.00/31.0074 (PF)
Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:
Realizační tým bude dostatečně seznámen s pravidly a podmínkami poskytovatele pro realizaci projektu, dále se
bude řídit obecně platnými právními předpisy a rovněž interními předpisy a postupy platných na UJEP (zejména
směrnice kvestora k oběhu účetních dokladů, předpisy k archivaci atd). Projekt bude průběžně konzultován s
projektovým oddělením UJEP, které má s realizací projektů OPVK bohaté zkušenosti. Členové realizačního týmu
jsou organizačně podřízeni manažerovi projektu.
Za organizaci bude zodpovědný především hlavní manažer projektu společně s administrátorem. Za jednotlivé
klíčové aktivity a naplnění jeich cílů a výstupů budou zodpovědní věcní manažeři 1 - 6. V rámci odborných pozic
byla zřízena pozice odborného garanta z praxe, který bude garantovat praktičnost učebních modulů a forem
výuky. Lektorskou činnost budou provádět odborní pedagogové FSE UJEP (viz příloha č. 2 - profesní životopisy),
zároveň také představitelé spolupracujících firem a 2 zaměstnanci KÚ Ústeckého kraje. Řízení projektu bude
probíhat po celou dobu projektu, na finanční řízení bude dohlížet finanční manažer projektu. Důležitou formou
řízení budou pravidelné, aktivní porady realiz. týmu, a to minimálně 1x za měsíc v užších projektových týmech.
Monitorování bude probíhat po celou dobu projektu. Pravidelně budou vyhotovovány monitorovací zprávy.
Systematicky a pravidelně budou jednotlivé části projektu hodnoceny, budou shromažďovány a analyzovány
informace důležité pro další rozhodování a plánování.
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Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
Název podporované aktivity:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních
forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje
Název podporované aktivity:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění
inovativních forem spolupráce
Název podporované aktivity:
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ042

Ústecký kraj

Severozápad

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0427567892

Ústí nad Labem-město

Ústí nad Labem

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ042

Ústecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Identifikace potřeb zaměstnavatelů a předání informací představitelům CS
- síťování

Na realizaci se podílí:

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

822 118,00

ESF způsobilé výdaje:

822 118,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Projekt začíná prvním workshopem této aktivity, která je zaměřena na předání informací o potřebách
zaměstnavatelů představitelům CS (konkrétně pedagogům SŠ) a zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb
do reálné výuky probíhající na školách. Aby bylo možné vytvořit funkční platformu pro kvalitní komunikaci potřeb
mezi zaměstnavateli a pedagogy SŠ, uskuteční se v průběhu projektu na půdě žadatele 3 workshopy. První z nich
bude realizován na počátku projektu (09/2014) s cílem iniciovat síťování a podpořit navazování kontaktů mezi
firmami, zástupci veřejné správy, zástupci cílové skupiny, uchazečem a jeho partnery. V rámci 1. workshopu dojde
k upřesnění podoby modulů, zvolení vhodných témat, úkolů a příkladů pro praktická cvičení pro dny praktického
vyučování. Zaměstanavatelé představí témata praktických zadání, bude diskutován rozsah těchto zadání tak, aby
navazovala na praktické vzdělávací moduly. V rámci 2. workshopu KA1 (11/2014) dojde k představení
vzdělávacích modulů a zástupci SŠ si zvolí náplně pro své kurzy praktického vzdělávání (sestavu modulů).
Zástupci zaměstnavatelů představí svá zadání pro praktické úkoly.Třetí workshop KA1 (5/2015) bude vyhrazen
pro výměnu zkušeností a zhodnocení přínosů praktického vyučování formou dnů praktického vyučování na půdě
FSE pro jednotlivé zúčastněné aktéry. Jeho součástí bude zpracování podkladů pro příručku pro pedagogy SŠ
projektem pokrytých oborů vzdělávání ke zkvalitnění a obohacení středoškolského vyučování o aspekty
praktického fungování podniků a úřadů. V rámci této KA dojde také k vytvoření databáze zaměstnavatelů
nabízejících možnost stáží a praxí pro studenty, popř. další formy spolupráce se středními školami, jak byly
navrženy rámci IPn POSPOLU. KA1 bude probíhat po celou dobu realizace projektu, protože kromě workshopů
bude docházet k průběžné komunikaci s představiteli firem a práci na příručce.
Výstup klíčové aktivity:
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V rámci této KA se na půdě FSE uskuteční 3 workshopy se zástupci zaměstnavatelů, představiteli CS,
reprezentanty uchazeče a jeho partnerů:
1. workshop - nastavení možností vzdělávání, praktických úkolů v modulech a praktických zadáních
2. workshop - představení vzdělávacích modulů a nastavení kurzů
3. workshop - výměna zkušeností a zhodnocení přínosů praktického vzdělávání
Dalším výstupem KA vytvoření databáze zaměstnavatelů nabízejících možnost praxí a stáží pro studenty cílové
skupiny, popř. jiných forem spolupráce pro střední školy. Snahou bude i navázání spolupráce se sociálními
partnery. Jeden z nich - konkrétně 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených už svou účast na projektu
přislíbilo - viz příloha č. 10 Přehled firem vyjadřujících účast na projektu.
Dalším výstupem bude 10 podpořených osob z 10 partnerských a dalších SŠ - představitelů sekundární CS =
pedagogů SŠ. Pedagogové budou podpořeni formou předání informací o potřebách zaměstnavatelů a zároveň
zajištění kontaktů pro účely budoucí spolupráce, např. formou praxí a stáží studentů ve firmách.
Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Vytvoření Kurzů praktického ekonomického vyučování

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecký kraj

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

845 196,00

ESF způsobilé výdaje:

845 196,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity budou vytvořeny vzdělávací moduly vycházející z potřeb škol definovaných v KA1, které
budou v souladu s metodickým pokynem Model spolupráce škol a zaměstnavatelů pro obor 63 Ekonomika a
administrativa, kategorie dosaženého vzdělávání M:
a)Pracovat s příslušnými právními předpisy, vyhledávat příslušné právní předpisy, využívat je k řešení aktuálních
pracovních situací (soukromé právo, zákoník práce, daňové zákony)
b)Provádět typické podnikové činnosti, zpracovávat písemnosti (s využitím znalostí normalizované úpravy a
znalostí informačních technologií), nákup materiálu, zboží a služeb, evidence zásob a prodeje, zpracovávat
písemnosti v souvislosti s personální agendou, sjednávání a ukončování pracovního poměru, kupní smlouvy a
další smlouvy, provádění platebního styku hotovostního i bezhotovostního
c)Provádět základní výpočty,výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, s odpisy, s výpočty mezd,
zákonného pojištění, s daněmi (zejména DPH a daň z příjmu FO)
d)Provádět práce související s účetnictvím, sestavovat kalkulace, účtovat pohledávky a závazky, náklady, výnosy,
provádět práce v souvislosti s účetní závěrkou včetně daňového vypořádání
e)Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, komunikovat kultivovaně se spolupracovníky ,
obchodními partnery i zákazníky v českém i cizím jazyce v ústní i písemné formě
Jednotlivý lektoři připraví moduly praktické výuky pro kurzy praktického ekonomického vyučování. Rozsah modulů
1-2 hodiny, nezbytný teoretický úvod a hlavně praktická cvičení za použití výpočetní techniky a vhodných
programů. Vytvořené moduly bude oponovat odborný garant. Po té budou připomínky zapracovány. V souladu s
vybranými moduly budou experty z praxe vybrána vhodná zadání pro praktická řešení na poslední projektový den
(viz KA3). Každá škola si vybere dle svého zaměření soustavu modulů, ze kterých bude sestaven Kurz
praktického ekonomického vyučování. Více v příloze 9.
Výstup klíčové aktivity:
Vytvoření minimálně 12ti vzdělávacích modulů.
Vytvoření minimálně 8mi praktických zadání.
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Centrum praktického ekonomického vyučování - vybudování a realizace
praktického vyučování

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

4 231 006,00

ESF způsobilé výdaje:

4 231 006,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Nejdůležitější aktivita projektu s významný dopadem do praktického vyučování žáků. Vytvoření Centra praktického
ekonomického vyučování v prostorách UJEP a realizace praktického vzdělávání. Budování centra zahrnuje
vyčlenění místnosti, nákup PC a prezentační techniky a nákup SW a tabletů potřebných k výuce. Učebna bude
vybavena pro 26 míst (25 žáků a lektor). Realizace praktického vyučování v centru: ve spolupráci se SŠ bude
vytvořen časový harmonogram praktické výuky, zajištění dopravy studentů těchto škol do centra, zajištění expertů
(lektorů) z praxe a lektorů vzdělávacích modulů z UJEP. Vyučovací materiály, praktické zkušenosti a příklady
budou shrnuty do Praktické příručky pro zástupce cílové skupiny. Vzhledem k výběrovým řízením bude zařízení
učebny probíhat v termínu září-listopad (VŘ budou realizována již před zahájením projektu, aby byl zajištěn hladký
průběh projektu), nevybavená místnost je již k dispozici. Na klíčové aktivitě se bude podílet manažer KA a dva
asistenti pověření administrativními úkoly, koordinací a zajišťováním jednotlivých účastníků kurzů a lektorů. Výuku
v kurzu povedou lektoři z řad UJEP a další experti z praxe, lektoři z řad zaměstnavatelů, za účasti učitelů škol.
Cílová skupina bude do KA zapojena účastí v praktické výuce, kde se studenti seznámí s nezbytnou teorií a
řešením praktických úloh, na ty bude kladen největší důraz a prostor. Budou vytvořeny dva kurzy, jeden bude
zaměřený na ekonomické školy a gymnázia a druhý na školy s technicky zaměřenou výukou. Každý kurz bude
obsahovat 3 dny praktického v (3 x 5 hodin). Prvních 10 hodin bude zaměřeno na praktická cvičení sestavená z
modulů vytvořených v KA2. V posledním 5-hodinovém bloku budou 3 hodiny žáci pracovat na praktickém úkolu
definovaném partnery z praxe (pod vedením lektorů z praxe) a poslední 2 hodiny, bude zástupce podniku či
organizace (lektor z praxe) hodnotit zpracovaný úkol v realitě podniku a hodnotit jednotlivé části řešení ve vztahu
k reálné praxi. Více v příloze 9.
Výstup klíčové aktivity:
- vytvořená výuková místnost Centra praktického ekonomického vyučování
- 20x realizovaný kurz praktického ekonomického vyučování
- 500 Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.- dětí, žáků formou výuky v rámci kurzů
- 1x studijní materiály ve formě Praktické příručky (bude obsahovat výklad teorie k daným cvičením, zadání
konkrétních úkolů, řešení, která vypracovali studenti a vyhodnocení těchto postupů od experta z praxe).
- 40x počet podpořených osob - poskytovatelé služeb (lektoři FSE UJEP, lektoři z praxe)
Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Sdílení best practice mezi učiteli odborných předmětů praktického
vyučování

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
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Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

670 246,00

ESF způsobilé výdaje:

670 246,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Cílem této klíčové aktivity je podpořit možnosti sdílení zkušeností mezi učiteli, které povede ke zvyšování
klíčových kompetencí učitelů ekonomických předmětů, učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů v
teoretické i praktické rovině.
V rámci této klíčové aktivity budou realizovány tyto činnosti
-Pedagogové budou rozděleni do dvou skupin
1) učitelé ekonomických předmětů na středních ekonomických školách, obchodních akademiích a gymnáziích
2) učitelé ekonomických předmětů na středních odborných školách technického zaměření a v oblasti služeb (SOU
s maturitou)
-Pro každou skupinu budou realizovány workshopy, se stejným tematickým zaměřením, ale předpokládáme určitá
specifika, která vyplývají z charakteru školy:
A) sdílení zkušeností:
-v rámci těchto workshopů budou jednotliví učitelé prezentovat stávající metody a formy vzdělávání v této oblasti
na svých školách. Na základě své dlouholeté pedagogické praxe budou učitelé tyto prezentace doplňovat
komentářem co se osvědčilo, s čím mají dobré zkušeností a co zkoušeli, ale neosvědčilo se. Po každé prezentaci
bude následovat diskuse.
B) spolupráce s firmami
- v rámci tohoto workshopu budou jednotliví učitelé prezentovat své zkušenosti se spoluprací s firmami a praxí.
Bude řešena problematika získávání spolupracujících firem, kam následně docházejí studenti na praxe, otázky
legislativního charakteru (uzavírání smluv s těmito firmami, bezpečnost práce žáků apod.) a hledání osvědčených
postupů, které vedou k dlouhodobé spolupráci s konkrétní firmou.
Časový plán:
Pro každou skupinu (střední školy ekonomického zaměření a střední školy technického zaměření) budou
uspořádány v rámci školního dva workshopy. Jeden bude zaměřen na sdílení zkušeností v oblasti výuky
praktických předmětů a druhý bude zaměřen na problematiku spolupráce s firmami a praxí. Celkem budou tedy
uspořádány 4 workshopy. Předpokládaný počet škol v každé skupině je cca 5. Každý workshop bude koncipován
jako celodenní.
Výstup klíčové aktivity:
- 4 workshopy
- 10x počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání (pedagogové SŠ, kteří se zúčastní workshopů)
- metodický pokyn, který bude obsahovat nejosvědčenější způsoby metod a forem vzdělávání v oblasti
praktického vyučování (bude vytvořen na základě předchozí identifikace slabých a silných stránek, které budou
pedagogové na workshopech prezentovat), dále bude zahrnovat osvědčené metody pro vytipování, oslovení a
správného nastavení smluvních podmínek a komunikace, které vedou k navázání dlouhodobého vztahu a
upozornění na problémová místa (bude vytvořen na základě zkušeností škol a identifikace hlavních bariér, které
brání dlouhodobé spolupráci škol a firem, které umožňují studentské praxe. Metodický pokyn bude rozeslán všem
zúčastněným školám v projektu.
- bude vytvořen adresář, s krátkým odborným profilem každého pedagoga, včetně telefonických a e-mailových
kontaktů. Vzhledem k tomu, že se pedagogové budou setkávat opakovaně, vytvoří se i osobní vazby, které mají
při sdílení zkušeností velmi vysokou hodnotu a umožní i následnou spolupráci a výměnu zkušeností. Adresář
bude dostupný na webu UJEP.
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Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Soutěž mezi školami

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

231 196,00

ESF způsobilé výdaje:

231 196,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Pro žáky kurzů bude po skončení výuky připravena soutěž. Každá zúčastněná škola vyšle do soutěže čtyřčlenné
družstvo, které bude složeno ze žáků, kteří v průběhu kurzu dosáhli nejlepších výsledky. Cílem soutěže bude
rozvinout praktické zkušenosti žáků SŠ v oblasti prezentace, obhájení vlastnich řešení apod. Lektoři UJEP budou
studenty během soutěže metodicky vést. Při koncipování této soutěže budeme brát na zřetel skutečnost, že
smyslem odborné praxe pro žáky je procvičit si získané školní znalosti a dovednosti v praxi. Soutěž bude probíhat
ve dvou dnech. Jeden den bude soutěž připravena pro studenty gymnázií a středních škol s ekonomickým
zaměřením. Druhý den se soutěže zúčastní střední školy technického zaměření. V soutěžní den dopoledne budou
soutěžní družstva vypracovávat zadané úlohy. Soutěžícím budou k dispozici počítače, na kterých připraví
prezentace řešených úloh. Po ukončení první části soutěže budou studenti před odbornou porotou prezentovat
vypracované zadané úlohy. Odborná porota bude sestavena z odborníků z praxe, zúčastněných v projektu.
Soutěž umožní vytipovat nadané žáky, porovnat, do jaké míry získávané vědomosti a dovednosti studentů
odpovídají požadavkům trhu práce, motivovat nadané žáky pro studium v daném oboru. Soutěž pomůže
studentům ověřit si, jak dokáží samostatně zpracovat úlohy vycházející od odborníků z praxe, jak jim k tomu
pomohlo absolvování školení v rámci projektu a jak dokáží svou práci následně prezentovat, což je klíčová znalost
pro praxi. Tato aktivita navazuje na aktivitu partnera projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje, který vyhlašuje
pro školní rok soutěž DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje, kde je jedním z bodovaných kritérií škol právě účast v
soutěžích. Žákům prvních tří týmů bude nabídnuta praxe u zaměstnavatelů spolupracujících na projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupy KA:
- uspořádaná soutěž
- 40 žáků - počet podp. osob v poč. vzděl.celk.-dětí,žáků, podpoření formou účasti v soutěži (2 soutěže x 5 4členných týmů)
- 10 žáků - počet podp. osob v poč. vzděl.celk.-dětí,žáků, podpoření formou stáží/praxí u zaměstnavatelů
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Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického
vyučování v oboru ekonomika a administrativa V Ústeckém kraji

Na realizaci se podílí:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

699 136,00

ESF způsobilé výdaje:

699 136,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity se zpracuje analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v
oboru ekonomika a administrativa zejména v Ústeckém regionu, ze kterého bude hlavní část cílové skupiny.
Analýza poskytne účelnou zpětnou vazbu k stávajícím modelům a může být významným zdrojem dat pro přípravu
projektů v dalším programovém období. Cílem analýzy je zmapování stávajících modelů spolupráce,zhodnocení
míry spokojenosti ze strany zúčastněných partnerů, identifikování nevyužitých možností a slabých míst
spolupráce. Dotazování bude hlavně zaměřeno na cílové skupiny na pedagogické pracovníky středních škol,
vedoucí pracovníky středních škol, žáky středních škol.
Dílčími cíli jsou:
- analýza motivace pro zapojení do spolupráce
- dentifikace kompetencí, které je nutno rozvíjet ve vztahu k potřebám trhu práce.
Syntéza poznatků bude završena sadou praktických doporučení.
Výstup klíčové aktivity:
- elektronický dokument Analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v oboru
ekonomika a administrativa v Ústeckém kraji, který bude volně ke stažení na stránkách příjemce a bude volně
distribuován středním školám a zaměstnavatelům Ústeckého kraje
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2014
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Identifikace potřeb zaměstnavatelů a
předání informací představitelům CS
- síťování

X

X

X

X

Vytvoření Kurzů praktického
ekonomického vyučování

X

X

X

Centrum praktického ekonomického
vyučování - vybudování a realizace
praktického vyučování

X

X

X

X

X

Sdílení best practice mezi učiteli
odborných předmětů praktického
vyučování
X

X

X

X

IX.

X.

XI.

XII.

Analýza a deskripce dostupných
možností zajišťování praktického
vyučování v oboru ekonomika a
administrativa V Ústeckém kraji
2015
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Identifikace potřeb zaměstnavatelů a
předání informací představitelům CS
- síťování

X

X

X

X

X

X

X

Centrum praktického ekonomického
vyučování - vybudování a realizace
praktického vyučování

X

X

X

X

X

X

X

Sdílení best practice mezi učiteli
odborných předmětů praktického
vyučování

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soutěž mezi školami
Analýza a deskripce dostupných
možností zajišťování praktického
vyučování v oboru ekonomika a
administrativa V Ústeckém kraji

X

X

X

VIII.
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VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu
Složení realizačního týmu:
číslo

Název pozice

Úvazek

Forma

001

hlavní manažer projektu

50,00 %

Pracovní smlouva

002

finanční manažer projektu

50,00 %

Pracovní smlouva

003

hlavní administrátor projektu

50,00 %

Pracovní smlouva

004

věcný manažer KA1

30,00 %

Pracovní smlouva

005

věcný manažer KA2

40,00 %

Pracovní smlouva

006

věcný manažer KA3

30,00 %

Pracovní smlouva

007

věcný manažer KA4

20,00 %

Pracovní smlouva

008

věcný manažer KA5

142,00 hodin

DPP

009

věcný manažer KA6

50,00 %

Pracovní smlouva

010

asistent věcného manažera (KA1 a
2)

100,00 %

Pracovní smlouva

011

asistent věcného manažera (KA3 a
4)

100,00 %

Pracovní smlouva

012

asistent věcného manažera KA3

50,00 %

Pracovní smlouva

013

expert na analýzu dat KA6

250,00 hodin

DPP

014

ICT technik

180,00 hodin

DPP

015

vědecko pedagogický pracovník KA6 300,00 hodin

DPP

016

vědecko pedagogický pracovník KA5 60,00 hodin

DPP

017

konzultant - lektor z praxe, pracovník 300,00 hodin
partnera ÚK

DPP

018

lektoři UJEP

1 500,00 hodin

DPP

019

konzultanti - lektoři z praxe

950,00 hodin

DPP

020

odborný garant

200,00 hodin

DPP

Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice

hlavní manažer projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

50 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

25000

Popis úvazku
Pracovní náplň
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Koordinace a řízení celého projektu. Zodpovědnost za komunikaci se zadavatelem a věcnými manažery všech 6
KA. Organizace výběrových řízení. Koordinace monitorování a evaluace projektu. Kontrola plnění monitorovacích
indikátorů a harmonogramu.
Pro všechny sazby jednotlivých pozic realizačního týmu vycházíme z metodického dopisu č. 4 pro IPo.
Název pozice

finanční manažer projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

46 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

23000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Zodpovědnost za finanční řízení projektu, za správné čerpání finančních prostředků rozpočtu vč. kontrol
jednotlivých plateb dle pravidel OPVK. Odpovídá za dodržení postupu při výběru dodavatele dle pravidel daných
poskytovatelem dotace. Účastní se přípravy zadání veřejných zakázek, jejich administrace a uzavírání smluvních
podmínek včetne monitoringu čerpání rozpočtu. Úzce spolupracuje s manažerem projektu, administrátorem a
účetním projektu. Přípravuje podklady pro finanční část MZ a žádosti o platbu,.
Název pozice

hlavní administrátor projektu

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

35 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

17500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Administrátor projektu je odpovědný manažerovi projektu a odpovídá za řízení projektu po administrativní stránce
v souladu s pravidly danými poskytovatelem podpory (příručka pro příjemce). Vedení operativní evidence.
Koordinace schůzek týmu. Věcná příprava průběžných zpráv. Dokumentace atd.
Název pozice

věcný manažer KA1

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

30,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

13500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Zodpovědnost za realizaci vč. plnění výstupů a MI KA1. Organizace a vedení workshopů, kontaktování a tvorba
databáze zaměstnavatelů atd., přenos získaných informací ostatním členům týmu projektu a zajištění dopadu do
návazných KA.
Název pozice

věcný manažer KA2

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
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Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

40,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

18000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Zodpovědnost za realizaci vč. plnění výstupů KA2. Koordinace tvorby modulů a zajištění učebních pomůcek.
Zajištění souladu s požadavky cílové skupiny. Předpokládáme, že se bude jednat o stejnou osobu jako v případě
věcného manažera KA1, neboť je nutné zajistit provázanost těchto úvodních KA. KA2 trvá pouze 3 měsíce, tudíž
i věcný manažer KA2 bude zaměstnán pouze po dobu 3 měsíců.
Název pozice

věcný manažer KA3

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

30,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

13500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Odpovědnost za realizaci vč. plnění výstupů a MI - počtu podpořených osob v počátečním vzdělávání v rámci
KA3. Osoba bude řídit vybudování centra a koordinovat praktickou výuku v Centru praktického vyučování, bude v
kontaktu s CS a experty/lektory/pedagogy z FSE UJEP, středních škol a především firem. Jedná se o stěžejní KA
projektu.Organizace nákupů a vybavení učebny.
Název pozice

věcný manažer KA4

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

20,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

9000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Odpovědnost za realizaci vč. plnění výstupů KA4. Organizace a vedení workshopů s představiteli CS.
Odpovědnost za tvorbu metodického pokynu s doporučeními pro praktické vyučování ekonomiky a administrativy
na SŠ (OA i technicky zaměřených školách). KA 4 trvá 8 měsíců, tudíž i věcný manažer KA4 bude zaměstnán na
projektu po dobu 8 měsíců.
Název pozice

věcný manažer KA5

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

142,00 hodin

Sazba

280,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

39760

Popis úvazku

Jedná se celkem o 142 hodin práce za 4 měsíce.
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Pracovní náplň
Příprava a koordinace soutěže - KA5, která trvá 4 měsíce, tudíž i věcný manažer KA5 bude zaměstnán formou
DPP na projektu 4 měsíce. Náplň - zajištění pracovních úkolů do soutěží, organizace soutěže (zajištění
soutěžících, místnosti, cen) a její vyhodnocení. Soutěž je doplňkovou aktivitou, tudíž zapojení věcného manažera
je nižší než v případě ostatních KA. Soutěž má nesmírný přínos pro CS, protože v rámci ní dojde k podpoře a
prohlubování zaměstnavateli ceněných soft skills (týmová spolupráce, prezentační dovednosti aj.) a pro školu
jako takovou znamená účast v soutěži body od Ústeckého kraje v rámci aktivity "Dobrá škola". V rámci této
aktivity bude realizovaná praxe vítězů soutěže, věcný manager bude zodpovědný i za zajištění praxe pro tyto
studenty a bude dohlížet nad jejím úspěšným absolvováním.
Název pozice

věcný manažer KA6

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

45 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

22500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Zodpovědnost za realizaci KA6, která probíhá po celou dobu projektu a jejímž výstupem bude analýza možností
praktického vyučování v oboru ekonomika a administrativa v Ústeckém kraji. Aktivitu bude zajišťovat expert na
ekonomii a metodologii sběru dat,
Název pozice

asistent věcného manažera (KA1 a 2)

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

25 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

25000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Asistent zodpovědný především za síťování (navazování kontaktů) a zpracování kontaktů na firmy a
administrativních činností souvisejících s KA1 a 2. Koordinuje lektory při přípravě modulů a zajišťuje vhodné
pomůcky, tisky výukových materiálů připravených modulů pro praktickou výuku a odpovídající software a pod.
Zajistí sumarizaci podkladů pro monitorovací zprávy ve své aktivitě.
Název pozice

asistent věcného manažera (KA3 a 4)

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

25 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

25000

Popis úvazku
Pracovní náplň
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Asistent zodpovědný za kontaktování CS a sjednávání termínů výuky, za organizační zajištění občerstvení na
kurzech i workshopech. V prvních 3 měsících projektu bude nejvýznamnější úlohou asistenta tvorbu a evidenci
modulů, v další fázi se pak bude jednat především o organizační zajištění kurzů vč. dohledu nad plněním MI
(příprava a evidence prezenčních listin a s tím související administrativní práce). Zajistí sumarizaci podkladů pro
monitorovací zprávy ve své aktivitě.
Název pozice

asistent věcného manažera KA3

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

50,00 %

Sazba

25 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

12500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Vzhledem k rozsáhlosti výuky v Centru a velice krátkému termínu probíhající výuky a velkému počtu absolventů z
CS, je nutné mít velice dobře a plynule organizovanou činnost Centra. Asistent se bude významně podílet na
organizačním zajištění kurzů vč. dohledu nad plněním MI spolu s asistentem věcného manažera (KA 3 a 4).
Bude se podílet na sumarizaci podkladů pro monitorovací zprávy ve své aktivitě.
Odborné pozice:
Název pozice

expert na analýzu dat KA6

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

250,00 hodin

Sazba

340,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

85000

Popis úvazku

250 hod. za celou dobu realizace projektu. Nerovnoměrné zapojení - cca 30 hod./1
měsíc v prvních měsících projektu, posléze bude zapojení experta významnější.

Pracovní náplň
Jedná se o experta na analýzu dat v rámci KA6. Jeho zapojení bude po celou dobu realizace projektu, v prvních
měsících projektu bude konzultovat metodiku sběru a zpracování dat, posléze je bude analyzovat do finální
podoby výstupu KA6.
Název pozice

ICT technik

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

180,00 hodin

Sazba

260,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

46800

Popis úvazku

Nerovnoměrné zapojení (celkem 180 hod. za celou dobu realizace projektu) nejvýznamnější v prvních 4 měsících projektu, kdy se bude budovat v rámci KA2
učebna.

Pracovní náplň
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Instalace hardware a software v rámci KA3 v návaznosti na KA2, instalace speciálních SW, údržba učebny. Bude
administrovat část webových stránek projektu v rámci webu UJEP, zpracuje a vytvoří databázi a adresář kontaktů
z KA1.
Název pozice

vědecko pedagogický pracovník KA6

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

300,00 hodin

Sazba

330,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

99000

Popis úvazku

Po celou dobu realizace projektu - nerovnoměné čerpání celkového počtu 300 hodin.

Pracovní náplň
Bude se podílet na přípravě metodologie sběru dat, sestaví tazatelskou síť; sestaví, ověří a finalizuje dotazník. V
další fázi zajistí samotný sběr dat, která zavede do počítače a bude se podílet na jeho vyhodnocení. Bude se
podílet na vypracování výsledné analýzy.
Název pozice

vědecko pedagogický pracovník KA5

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

60,00 hodin

Sazba

330,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

19800

Popis úvazku

60 hod. po dobu realizace KA5 (4 měsíce)

Pracovní náplň
Didaktik, metodik soutěže, bude připravovat vhodné disciplíny rozvíjející praktické znalosti CS a jejich hodnocení.
Název pozice

konzultant - lektor z praxe, pracovník partnera ÚK

Název subjektu

Ústecký kraj

Forma

DPP

Úvazek

300,00 hodin

Sazba

350,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

105000

Popis úvazku

2 osoby partnera KÚ zaměstnané formou DPP nerovnoměrně, ale v největší míře v
rámci praktického vyučování, kdy budou působit jako lektoři z praxe.

Pracovní náplň
Lektoři z praxe, tvůrci praktických zadání, budou zajišťovat aktivity navazující na strategii kraje v dané oblasti pro
zlepšení výsledků práce s cílovou skupinou. Zajistí přenos best practice získaných v rámci projektu do dalších
projektů kraje či aktivit SŠ zřizovaných ÚK.
Název pozice

lektoři UJEP

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

1 500,00 hodin

Sazba

350,00 za hodinu
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Přepočet dle úvazku

525000

Popis úvazku

Odhadujeme zapojeni 13-16 pedagogů FSE UJEP, kteří se podělí o výuku v rámci KA3
vč. přípravy učebních modulů v rámci KA2, účasti na workshopech atd.

Pracovní náplň
Tvůrci praktických učebních modulů. Pedagogové v rámci realizace KA3 - Kurzy praktického ekonomického
vyučování. Účast na workshopech. Úprava materiálů dle připomínek pedagogů SŠ.
Název pozice

konzultanti - lektoři z praxe

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

950,00 hodin

Sazba

360,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

342000

Popis úvazku

Uvažujeme o zapojení 8-12 expertů z firem, které prohlásily zapojení do projektu + z
dalších, které získáme v rámci KA1.

Pracovní náplň
Zapojíme 8-12 expertů z firem, kteří předběžně přislíbili účast v projektu. Další lektoři budou zajištění v rámci
KA1. Jejich činnosti v projektu. Vytvoření praktických zadání. Účast na workshopech. Experti z praxe na praktické
vyučování v rámci KA3. Koordinace praxí u svých zaměstnavatelů.
Název pozice

odborný garant

Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Forma

DPP

Úvazek

200,00 hodin

Sazba

350,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

70000

Popis úvazku

Nerovnoměrně po celou dobu realizace projektu.

Pracovní náplň
Odborná garance projektu - především učebních modulů, analýzy v rámci KA6. Účast na workshopech a diskuze
s představiteli CS i firem, oponentura vytvářených modulů.
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IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu

Jednotka

Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem

%

01

OSOBNÍ NÁKLADY

4 214 098,00

56,20

01.01

Platy, odměny z dohod a
pojistné

3 460 360,00

46,14

1 292 600,00

17,24

01.01.0 Výdaje za odborné
1
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
1.01

1,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 292 600,00

17,24

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03
01.01.0 expert na analýzu dat KA6
1.03.01

hodina

250,00

340,00

85 000,00

1,13

01.01.0 ICT technik
1.03.02

hodina

180,00

260,00

46 800,00

0,62

01.01.0 vědecko pedagogický
1.03.03 pracovník KA5

hodina

60,00

330,00

19 800,00

0,26

01.01.0 vědecko pedagogický
1.03.04 pracovník KA6

hodina

300,00

330,00

99 000,00

1,32

01.01.0 konzultant - lektor z praxe,
1.03.05 pracovník partnera ÚK

hodina

300,00

350,00

105 000,00

1,40

01.01.0 lektoři UJEP
1.03.06

hodina

1 500,00

350,00

525 000,00

7,00

01.01.0 konzultant - lektor z praxe
1.03.07

hodina

950,00

360,00

342 000,00

4,56

01.01.0 odborný garant
1.03.08

hodina

200,00

350,00

70 000,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom

2 167 760,00

28,91

01.01.0 Platy
2.01

2 128 000,00

28,38

01.01.0 Autorské honoráře
1.04

01.01.0 hlavní manažer projektu
2.01.01

měsíc

11,00

25 000,00

275 000,00

3,67

01.01.0 finanční manažer projektu
2.01.02

měsíc

11,00

23 000,00

253 000,00

3,37

01.01.0 hlavní administrátor projektu
2.01.03

měsíc

11,00

17 500,00

192 500,00

2,57

01.01.0 věcný manažer KA1
2.01.04

měsíc

11,00

18 000,00

198 000,00

2,64

01.01.0 věcný manažer KA2
2.01.05

měsíc

3,00

18 000,00

54 000,00

0,72

01.01.0 věcný manažer KA3
2.01.06

měsíc

11,00

13 500,00

148 500,00

1,98

01.01.0 věcný manažer KA4
2.01.07

měsíc

8,00

9 000,00

72 000,00

0,96

01.01.0 věcný manažer KA6
2.01.08

měsíc

11,00

22 500,00

247 500,00

3,30

01.01.0 asistent věcného manažera
2.01.09 (KA1 a 2)

měsíc

11,00

25 000,00

275 000,00

3,67

01.01.0 asistent věcného manažera
2.01.10 (KA3 a 4)

měsíc

11,00

25 000,00

275 000,00

3,67
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01.01.0 asistent věcného manažera
2.01.11 KA3

měsíc

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02

11,00

12 500,00

137 500,00

1,83

0,00

0,00

0,00

0,00

39 760,00

0,53

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03
01.01.0 věcný manažer KA5
2.03.01

hodina

01.01.0 Autorské honoráře
2.04
01.02

142,00

280,00

39 760,00

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

532 000,00

7,09

Sociální pojištění

01.02.0 Sociální pojištění z pracovních
1
smluv a DPČ

1,00

532 000,00

532 000,00

7,09

01.02.0 Sociální pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

191 520,00

2,55

01.03

Zdravotní pojištění

01.03.0 Zdravotní pojištění z
1
pracovních smluv a DPČ

1,00

191 520,00

191 520,00

2,55

01.03.0 Zdravotní pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

01.04

FKSP

%

1,00

21 280,00

21 280,00

0,28

01.05

Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

%

1,00

8 938,00

8 938,00

0,12

02

CESTOVNÍ NÁHRADY

0,00

0,00

02.01

Služební cesty zahraniční

0,00

0,00

02.01.0 Cestovné (vč. provozu
1
služebního auta)

1,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Ubytování
2

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Stravné
3

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.0 Ostatní
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02

Služební cesty tuzemské

02.02.0 Cestovné (vč. provozu
1
služebního auta)

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Ubytování
2

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Stravné
3

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.0 Ostatní
4

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ZAŘÍZENÍ

1 708 383,00

22,78

03.01

Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

1 013 012,00

13,51

1 013 012,00

13,51

03.01.0 Software
1
03.01.0 MS Office
1.01

kus

26,00

2 662,00

69 212,00

0,92

03.01.0 software pro prakttické
1.02
vyučování modulů pro cílovou
skupinu

kus

26,00

36 300,00

943 800,00

12,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.01.0 Ostatní
2
03.02

Dlouhodobý nehmotný
majetek
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03.02.0 Software
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.02.0 Ostatní
2

0,00

0,00

0,00

0,00

695 371,00

9,27

03.03

Drobný hmotný majetek

03.03.0 notebooky
1

kus

26,00

16 940,00

440 440,00

5,87

03.03.0 stacionární dataprojektor
2

kus

1,00

33 880,00

33 880,00

0,45

03.03.0 plátno
3

kus

1,00

4 598,00

4 598,00

0,06

03.03.0 multifunkční zařízení
4

kus

1,00

18 755,00

18 755,00

0,25

03.03.0 laser ukazovátko
5

kus

1,00

2 420,00

2 420,00

0,03

03.03.0 flipchart
6

kus

1,00

2 420,00

2 420,00

0,03

03.03.0 myš
7

kus

26,00

363,00

9 438,00

0,13

03.03.0 prodlužovací kabel +
8
přepěťová ochrana

kus

4,00

605,00

2 420,00

0,03

03.03.0 síťové prvky pro zasíťování
9
učebny

kus

1,00

121 000,00

121 000,00

1,61

03.03.1 tablety pro výuku v centru
0

kus

6,00

10 000,00

60 000,00

0,80

03.04

Použitý drobný hmotný
majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

03.05

Nájem zařízení, leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

03.06

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Výdaje na opravy a údržbu

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08

Křížové financování

0,00

0,00

03.08.0 Investiční část
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08.0 Neinvestiční část
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

04.01

Spotřební zboží a provozní
materiál

0,00

0,00

0,00

0,00

04.02

Telefon, poštovné, fax

0,00

0,00

0,00

0,00

04.03

Spotřeba vody, paliv a energie

0,00

0,00

0,00

0,00

04.04

Nájemné

0,00

0,00

0,00

0,00

05

NÁKUP SLUŽEB

585 500,00

7,81

05.01

Publikace/školící
materiály/manuály

0,00

0,00

05.02

Odborné služby/Studie a
výzkum

105 500,00

1,41

0,00

0,00

05.02.0 vývoj/úprava SW pro soft skills
1

kus

1,00

60 500,00

60 500,00

0,81

05.02.0 tisk a předtisková příprava
2
příručky pro pedagogy SŠ

kus

300,00

150,00

45 000,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

6,40

05.03

Výdaje na konference/kurzy

05.04

Podpora účastníků (stravné,
ubytování...)
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05.04.0 Doprava pro CS
1
05.04.0 Občerstvení na akce
2
konanané v rámci projektu

cesta

60,00

5 000,00

300 000,00

4,00

osoba

900,00

200,00

180 000,00

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05.05

Jiné výdaje

06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

06.01

Drobné stavební úpravy

0,00

0,00

0,00

0,00

06.02

Stavební úpravy v rámci
křížového financování

0,00

0,00

0,00

0,00

06.03

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PŘÍMÁ PODPORA

70 000,00

0,93

07.01

Mzdové příspěvky

07.02

workshop

7,00

10 000,00

70 000,00

0,93

Cestovné, ubytování a stravné

1,00

0,00

0,00

0,00

07.03

Doprovodné aktivity

1,00

0,00

0,00

0,00

08

NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

0,00

0,00

08.01

Audit

0,00

0,00

0,00

0,00

08.02

Publicita

0,00

0,00

0,00

0,00

08.03

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

09

PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

6 577 981,00

87,72

09.01

Přímé výdaje bez křížového
financování

6 577 981,00

87,72

10

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

920 917,34

14,00

11

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

7 498 898,34

100,00

11.01

Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

11.02

Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

7 498 898,34

100,00

12

CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU

7 498 898,34

100,00

12.01

Celkové investiční výdaje

0,00

0,00

12.02

Celkové neinvestiční výdaje

7 498 898,34

100,00

13

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

1,00

920 917,34

Komentář k rozpočtu
Částky v rozpočtu jsou uvedeny včetně DPH, jednotlivé položky respektují výši doporučení v rámci Metodického
dopisu č. 4.4, příloha č.15 a Metodického dopisu č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení, v něm jsou uvedeny
ceny bez DPH a v našem rozpočtu s DPH. Počet tabletů pro výuku modulů zohledňuje práci v týmu při výuce,
proto jich je pouze 6 (méně než notebooků). Software pro praktické vyučování modulů pro cílovou skupinu bude
obsahovat speciální software pro praktické vyučování (např. GIS, řízení podniku, řízení projektů, účetnictví
apod.), přesné typy programů vzejdou z reálných potřeb cílové skupiny v rámci KA1 a tvorby modulů KA2, na
software bude uskutečněno výběrové řízení. Zejména položky: lektoři UJEP, konzultant - lektor z praxe jsou
souhrnné položky za všechny lektory podílející se na tvorbě výukových modulů i výuce.

Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj

Náklady

Procenta nákladů
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Celkové výdaje projektu

7 498 898,34

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

7 498 898,34

Soukromé spolufinancování

100,00

0,00

0,00

z toho ze strukturálních fondů

6 374 063,58

85,00

z toho ze státního rozpočtu

1 124 834,76

15,00

Veřejné spolufinancování

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita

Náklady na aktivitu

Procenta

Identifikace potřeb zaměstnavatelů a předání
informací představitelům CS - síťování

822 118,00

10,96

Vytvoření Kurzů praktického ekonomického
vyučování

845 196,00

11,27

4 231 006,00

56,42

Sdílení best practice mezi učiteli odborných
předmětů praktického vyučování

670 246,00

8,94

Soutěž mezi školami

231 196,00

3,08

Analýza a deskripce dostupných možností
zajišťování praktického vyučování v oboru
ekonomika a administrativa V Ústeckém kraji

699 136,00

9,32

Centrum praktického ekonomického vyučování vybudování a realizace praktického vyučování

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt

Podíl na nákladech

Střední škola stavební a technická, Ústí nad
Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
Ústecký kraj
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Procenta
0,00

123 900,00

1,65

7 374 998,34

98,35

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie Kadaň

0,00

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková
organizace

0,00

Soukromá podřipská střední odborná škola a
střední odborné učiliště o.p.s.

0,00

Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

0,00

Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka

01

31.12.2014

2 413 994,00

02

30.06.2015

3 755 879,00

03

31.08.2015

1 329 025,34
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X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
U projektu lze hodnotit pozitivní dopad na cílovou skupinu z pohledu rovných příležitostí zejména vzhledem k
možnosti cílové skupiny posílit a zlepšit své odborné kompetence a tím postavení na trhu práce v regionu s
vysokou nezaměstnaností. Zapojením do projektu a tedy do dalšího vzdělávání získá cílová skupina nové
znalosti, zkušenosti a dovednosti, se kterými se lépe uplatní při hledání zaměstnáni.
Účastníci jednotlivých vzdělávacích aktivit budou přijímáni dle jejich projeveného zájmu, bez ohledu na pohlaví,
věk, sociální a etnickou příslušnost i jiné charakteristiky, vzdělávání bude otevřené všem příslušníkům cílové
skupiny. Stejně tak realizační tým bude utvářen na základu principu nediskriminace, jednotlivé pozice v týmu
budou obsazovány dle zkušeností a znalostí, nikoli na základě věku či pohlaví. Během projektu bude zajištěna
spolupráce se sociálním partnerem - 1. Severočeským družstvem zdravotně postižených. Snahou bude navázat
kontakty s dalšími sociálními partnery.

Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Projektu bude respektovat principy udržitelného rozvoje, vzdělávací aktivity projektu budou podporovat znalosti
pro praxi v oblastech ekonomického a efektivního hospodaření s majetkem organizace, se zásobami, energiemi,
odpady a vodou. Jednu z důležitých součástí udržitelného rozvoje představuje i rozvoj lidských zdrojů.
Prostřednictvím podpory počátečního vzdělávání je RLZ předmětem navrhovaného projektu. Projekt svým
zaměřením mj. cílí na zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí. Takto vzdělaní jedinci by měli mít menší
tendenci k zadlužování a měli by být schopni mnohem lépe hospodařit se svými osobními, rodinnými i veřejnými
prostředky, a tím přispívat k celkovému a trvalému rozvoji.
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XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:

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

Číslo prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč:

6 374 063,58

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Vytvořené Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém
kraji, vytvoření učebny včetně Kurzů praktického ekonomického vyučování
s možnou variací vyučovacích modulů.
Výstupy v rámci vytvořeného centru budou zahrnovat:
- 12 učebních modulů s praktickými příklady vytvářené v rámci KA2,
- 8 praktických zadání vytvořených představiteli firem, která budou
následně řešena v rámci KA3,
- 1 metodický pokyn, který bude obsahovat nejosvědčenější způsoby
metod a forem vzdělávání v oblasti praktického vyučování (bude vytvořen
na základě předchozí identifikace slabých a silných stránek, které budou
pedagogové na workshopech prezentovat), dále bude zahrnovat
osvědčené metody pro vytipování, oslovení a správného nastavení
smluvních podmínek a komunikace, které vedou k navázání
dlouhodobého vztahu a upozornění na problémová místa,
- 1 praktickou příručku, která bude obsahovat výklad teorie k daným
cvičením, zadání konkrétních úkolů, řešení, která vypracovali studenti a
vyhodnocení těchto postupů od experta z praxe,
- 1 analýzu vytvořenou v rámci KA6.

Název indikátoru:

Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

20,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

MI bude naplněn 2 formami, v rámci kterých počítáme se zapojením vždy
10 pedagogů středních škol:
1) Jedná se o pedagogické pracovníky partnerských škol, stejně tak škol,
které projeví dodatečný zájem o zapojení do projektu. Bude se jednat
především o pedagogy ekonomických předmětů (ekonomika, právo,
základy společenských věd, základy podnikání, účetnictví apod.).
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni formou workshopů a setkávání s
představiteli firem v rámci KA1.
2) Jedná se o pedagogy SŠ, kteří budou podpořeni formou předávání best
practice v rámci workshopů KA4.
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Název indikátoru:

Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

550,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Jedná se o žáky středních škol, kteří budou podpořeni formou praktického
vyučování ve vytvořeném vzdělávacím centru FSE UJEP. Každý student,
který projde alespoň dvěma ze tří plánovaných 5 hodinových bloků
věnujících se praktickému ekonomickému vyučování, bude považován za
podpořeného (500 žáků).
Další skupinou podpořených osob jsou žáci absolvující stáž či praxi v
rámci KA5 (minimálně 10 žáků).
Další skupinou jsou žáci, kteří se budou účastnit soutěží v rámci KA5
(minimálně 40 žáků).

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

30,00

Datum plánované hodnoty:

31.07.2015

Komentář:

Bude se jednat především o členy realizačního týmu žadatele a partnera
Ústeckého kraje, lektory (pracovníky FSE UJEP, pracovníky škol, které
projeví dodatečný zájem o zapojení do projektu), představitele firem a
úřadů jakožto tvůrce případových studií s praktickým příklady.
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XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na IT techniku vč. softwaru

Vyhlašovatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Dynamický nákupní systém v otevřeném řízení (§93)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 411 900,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.09.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení na nákup 25 ks notebooků vč. softwaru, multifunkčního zařízení do učebny, dataprojektoru,
tabletů a speciálních softwarů pro praktické vyučování (např. GIS, řízení podniku, řízení projektů, účetnictví
apod.) a dalších položek vyjmenovaných v kapitole 3 - Zařízení.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na tisk praktické příručky

Vyhlašovatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

37 200,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.09.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Tisk praktické příručky - 300ks včetně předtiskové přípravy.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na zajištění občerstvení

Vyhlašovatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

156 500,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

01.09.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Zajištění občerstvení na akce konané v rámci jednotlivých aktivit (workshopy, kurzy a soutěž).
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na zajištění dopravy pro cílovou skupinu

Vyhlašovatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

248 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.10.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Zajištění dopravy žáků škol na Kurzy praktického ekonomického vyučování do Centra praktického ekonomického
vyučování ÚK na FSE UJEP.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Projekt bude propagován na webu žadatele i partnerů, v tištěném Zpravodaji UJEP, prostřednictvím tiskových
zpráv UJEP, které jsou rozesílány do deníků v Ústeckém kraji. Vždy bude uváděna skutečnost, že projekt je
realizován v rámci OP VK s podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Budou respektována pravidla publicity a loga
budou užívána v souladu s manuálem vizuální identity.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Žadatel i partneři projektu souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Projekt nebude mít vlastní internetové stránky, ale bude mu věnován prostor na stránkách žadatele www.ujep.cz,
www.fse.ujep.cz a rovněž na stránkách partnerů projektu. Na jednotlivých stránkách bude vždy informace o
spolufinancování projektu z fondů EU a patřičná loga.

Způsob zajištění publicity:

Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci projektu budou nakoupeny tužky a bloky s popisky dle pravidel publicity OPVK a přenosný roll up, který
bude převážně používán v nově vytvořené učebně, ale v případě nutnosti bude sloužit i k přenosu na jednotlivé
workshopy a semináře, pokud budou probíhat mimo prostory FSE UJEP.

Způsob zajištění publicity:

Uvědomění příjemců pomoci

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Účastníci jednotlivých aktivit budou vždy seznámeni se skutečností, že workshopy/dny praktického
vyučování/případové studie s praktickými úkoly/metodické pokyny/příručka/analýza, probíhají či byly vytvořeny v
rámci projektu financovaného z OP VK /ESF. Místnosti vč. nově vytvořené učebny budou řádně označeny (vlajka
EU a ČR). V učebně bude rovněž přenosný roll up.

Způsob zajištění publicity:

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9.
květen

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na budově FSE UJEP bude v týdnu, na který připadá 9. květen, vyvěšena vlajka.
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Způsob zajištění publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na seminářích a workshopech se zástupci firem a v rámci KA 4 sdílení informací "best practice" mezi pedagogy a
v rámci soutěží (KA5) budou rovněž předány informace o spolufinancování projektu z fondů EU. Budou
pořizovány fotografie a prezenční listiny z akcí. Bude pořízen přenosný roll up s informacemi o zdrojích
financování, který bude využíván v nově vytvořené učebně praktického ekonomického vyučování na FSE UJEP.
Na akcích budou studentům a pedagogům předávány propagační předměty splňující pravidla publicity (tužky s
potiskem, bloky s potiskem, leták o projektu).
Ze všech dnů praktického vyučování a workshopů budou pořizovány prezenční listiny, které budou rovněž
obsahovat loga dle pravidel publicity OPVK a informace o zdrojích financování z EU.

Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na všech dokumentech a informačních materiálech pro všechny účastníky projektu (řešitele, partnery i cílovou
skupinu) budou umístěny informace o spolufinancování projektu z fondů EU a na všech dokumentech budou
umístěna loga EU, ESF, MŠMT, OP VK dle manuálu vizuální identity operačního programu. Na pořádaných
workshopech a při praktickém vyučování budou informace o spolufinancování projektu z fondů EU sdělovány
rovněž ústně.
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XV. Synergické projekty
Číslo OP:

CZ.1.09

Oblast podpory:

9.1.3

Podoblast podpory:
Registrační číslo počátečního projektu:

CZ.1.09/1.3.00/10.00062

Název počátečního projektu:

Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy

Cíle počátečního projektu a očekávané synergie:
Cílem počátečního projektu byla modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá
výuka studentů Evropské obchodní akademie (dále jen EOA). Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci
jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a
nástavbou školy.
Výstupem projektu je moderní škola z hlediska stavebních dispozic i z hlediska technologicky vyspělého
vybavení učeben školy.
Dílčími cíli projektu jsou vybudování odpovídajících podmínekvýuky z hlediska hygienických, vytvoření
podmínek pro mimoškolní výchovu studentů, vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci se školami,
podnikateli a neziskovými organizacemi. Zároveň jsou zajištěny podmínky udržitelného rozvoje projektu z
pohledu průniku a interakce ekonomiky a technologií uspokojovat lidské potřeby v oblasti dalšího vzdělávání při
respektování enviromentálních limitů a přístupů k výuce studentů. Synergie přináší další vzdělávání studentů
podpořené školy, která je partnerem našeho projektu a naplňování partnerské spolupráce se školami,
podnikateli a dalšími zaměstnavateli pro větší konkurenceschopnost svých žáků na trhu práce a získání hlubších
znalostí pro výkon svého zaměstnaní či další studium.

XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.1
Název

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se
zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí

Partneři

Asociace pro vodu v krajině České republiky
Garnets Consulting a.s
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Rozpočet (v Kč)

73 455 703,30

Datum poskytnutí podpory

01.12.2011

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT
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Popis

Přírodovědné a technické disciplíny a ochrana živ. prostředí jsou součástí
učebních plánů především na Fakultě přírodovědecké (PřF) a Fakultě
životního prostředí (FŽP) UJEP a dále také na Fakultě výrobních
technologií a managementu (FVTM) a Ústavu zdravotních studií (ÚZS).
Cílem projektu je zefektivnění spolupráce mezi fakultami a jednotlivými
katedrami při výuce předmětů s podobným obsahem (předmětů společného
základu), určitá modularizace a harmonizace výuky, umožňující studentům
větší volnost při sestavováni studijních plánů při zachování dostatečné
kompatibility a komparability, která umožní lepší prostupnost různých forem
studia. Cílem je též modernizace výuky, výukových metod a studijních opor.
K zatraktivnění technických disciplín přispěje zvýšení podílu praktických
forem výuky, větší možnost stáží na špičkových odborných pracovištích,
podpora samostatné odborné práce a možnost kontaktu se zahraničními
vyučujícími i studenty.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.2
Název

Otevřená univerzita, otevřená věda

Partneři
Rozpočet (v Kč)

24 683 707,81

Datum poskytnutí podpory

01.06.2012

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT OPVK 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Popis

Záměrem projektu je přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou
realizace popularizačního programu UJEP zaměřeného na kvalitní,
profesionální prezentaci výsledků VaV a napomoci řešení budoucího
personálního zabezpečení VaV prostřednictvím realizace inovativního
vzdělávacího programu UJEP věnovaného systematické práci se studenty
a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
Popularizační program zahrnuje moderní, koncepčně promyšlené
prezentace nejnovějších VaV výsledků dosažených na UJEP a doplňkově
také prezentace vybraných výsledků bádání dosažených mimo univerzitu.
Vzdělávací program tvoří inovativní cyklus přednášek, seminářů a letních
škol pro žáky ZŠ a SŠ realizovaný pod hlavičkou Teen Age University při
UJEP a vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ podporující rozvoj jejich
didaktických dovedností pro zkvalitnění práce s žáky v oblasti VaV.
Jako podpůrná aktivita je realizováno vzdělávání studentů a pracovníků
UJEP v oblasti šíření výsledků VaV do praxe.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.3
Název

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím
výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Partneři

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Ostravská univerzita v Ostravě
Západočeská univerzita v Plzni
Masarykova univerzita v Brně

Rozpočet (v Kč)

15 742 555,97
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Datum poskytnutí podpory

01.05.2011

Poskytovatel/Dotační titul

MŠMT OPVK 2.4 Partnertsví a sítě

Popis

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi
předními výzkumnými centry
regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum
městského a regionálního marketingu OU, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro
regionální rozvoj - MU a Středisko
regionálních a správních věd - VŠE). Aplikační sféra je v rámci projektu
zastoupena dvěma respektovanými
partnery (statutární město Ústí n L,Český statistický úřad). Významná část
projektu je zaměřena prohloubení
vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na
aplikační sféru prostřednictvím odborných
stáží. Rozvíjeny jsou další formy komunikačních platforem mezi prostředím
výzkumu inovativních konceptů
regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem
transferovat inovativní koncepty do
praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení
participujících center do mezinárodních sítí a
mezinárodních vědecko výzkumných projektů.

Název žadatele/partnera:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt č.4
Název

Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT

Partneři

Masarykova univerzita
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Hradec Králové
Educa Team s.r.o.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková organizace
H&H Language agency s.r.o.
LLS - Link Language School, s.r.o.

Rozpočet (v Kč)

32 800 895,83

Datum poskytnutí podpory

01.03.2012

Poskytovatel/Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 2.4 - Partnertsví a sítě

Popis

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi
terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační
sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a preprimárním
vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli
budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně
vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních
platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů
vzdělávání. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný
transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů
a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze
workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a
metodická centra. K dosažení cíle projektu přispějí všichni partneři sítě
(zástupci jednotlivých vzdělávacích stupňů) i další přizvaní odborníci.
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XVII. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:
1.

že jsem vázán celým obsahem žádosti;

2.

všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

3.

na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

4.

že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

5.

souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

6.

souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

7.

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

8.

subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel
Název subjektu

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Statutární zástupce

Wokoun René

Datum

Místo

Podpis, razítko

XVIII. Přílohy projektu
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Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

ROMASKOVA@IEEP.CZ

Příloha:
Popis:
Žadatel je zřízen zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Název přílohy:

Profesní životopisy klíčových členů realizačního týmu.

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

29

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

FRANTISEK.PODRAPSKY@UJEP.CZ

Příloha:

Profesni_zivotopisy_klicovych_clenu_realizacniho_tymu.pdf

Popis:
Název přílohy:

Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

FRANTISEK.PODRAPSKY@UJEP.CZ

Příloha:

Pr3 Ustecky kraj.pdf

Popis:
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Název přílohy:

Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

10

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

ROMASKOVA@IEEP.CZ

Příloha:

priloha_4_prohlaseni_o_partnerstvi.pdf

Popis:
Název přílohy:

Doklad prokazující provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání v období nejméně
2 let před podáním žádosti o podporu.

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

ROMASKOVA@IEEP.CZ

Příloha:
Popis:
Název přílohy:

Informace o vlastnické, resp. ovládací (organizační) struktuře žadatele a osobách
jednajících jeho jménem

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

ORP@RT.UJEP.CZ

Příloha:

06_Vlastnicka_struktura.pdf

Popis:
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Název přílohy:

Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

FRANTISEK.PODRAPSKY@UJEP.CZ

Příloha:

Pr7.pdf

Popis:
Doklad o schválení řídícím výborem IPRM. Doklad o schválení Radou města bude doložen po jednání Rady
města 9. 6. 2014.
Název přílohy:

Doklad prokazující roční obrat organizace za poslední 2 uzavřená účetní období - výkaz
zisků a ztrát.

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

ROMASKOVA@IEEP.CZ

Příloha:
Popis:
Název přílohy:

Popis souladu s doporučenými aplikovanými modely spolupráce škol a firem

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

FRANTISEK.PODRAPSKY@UJEP.CZ

Příloha:

Popis_souladu_s_doporucovanymi_aplikovanymi_modely_spoluprace_skol_a_firem.pdf

Popis:
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Název přílohy:

Přehled firem vyjadřujících účast na projektu

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:
Počet listů:

5

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

FRANTISEK.PODRAPSKY@UJEP.CZ

Příloha:

Pr10.pdf

Popis:
Název přílohy:

Plná moc

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:
Počet listů:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

09.05.2014

Přílohu zadal:

ORP@RT.UJEP.CZ

Příloha:

11_Zmocnerni_k_podpisu.pdf

Popis:
Plná moc k podpisování.
Název přílohy:

Prohlášení zájmu cílové skupiny

Číslo přílohy:

12

Požadovaná příloha:
Počet listů:

5

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:

12.05.2014

Přílohu zadal:

ROMASKOVA@IEEP.CZ

Příloha:

Prohlaseni_zajmu_cilove_skupiny.pdf

Popis:
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Unikátní kód žádosti (hash):

3DmaEPØØØ1

NEOTVÍRAT
Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

54

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast
podpory 1.1, výzva č. 54

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v
Ústeckém kraji

Název žadatele:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Adresa žadatele:

Pasteurova, 1
40001, Ústí nad Labem

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 13.05.2014 08:30 Unikátní klíč: 3DmaEPØØØ1
vytisknuto dne: 18.07.2014

