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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o přípravě projektů financovaných z fondů Evropské unie 

a pomáhá blíže objasnit danou problematiku. Konkrétně se zabývá operačním 

programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Základní informace o Evropské unii a přípravě projektu jsou uvedeny v teoretické části. 

V praktické části je představeno sdružení Rezekvítek a zpracována projektová žádost 

konkrétního projektu. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with preparation of projects funded by the European Union. 

It helps to clarify the issue. Specifically, it introduces a operational program Education 

for competitiveness. 

Basic information about the European Union and the preparation of the project 

are presented in the theoretical part. The practical part is introducing association 

Rezekvítek and the project application processed a particular project. 
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ÚVOD 

Po vstupu České republiky dne 1. května 2004 do Evropské unie (EU), nastala řada 

změn, které se promítly do všech oblastí našeho života. České republice, jako 

členskému státu, vznikly určité povinnosti, jako například odvádění určité části 

peněžních prostředků do evropské pokladny. Díky těmto krokům jsme však získali 

i nemalé výhody. Zásadními přínosy vstupu jsou vymahatelnost práva, volný pohyb 

osob a zboží a v neposlední řadě i přerozdělování peněz v rámci EU. 

 

Děje se tak čerpáním financí z fondů EU, kterým se tato práce zabývá. Na programové 

období 2007-2013 bylo na tyto účely pro ČR vyčleněno přibližně 752 miliard Kč, ty lze 

získat formou nevratných dotací. 

 

Při vypracovávání mé práce jsem měl možnost spolupracovat s brněnským sdružením 

Rezekvítek. Toto sdružení jsem si vybral z důvodu, že fondy EU jsou častými zdroji 

příjmů pro neziskové a příspěvkové organizace, i když takovéto získávání dotací nepatří 

mezi ty nejjednodušší. Vedení Rezekvítku se zabývá vzděláváním široké veřejnosti 

a nyní řeší situaci, jak podpořit začleňování a kvalitní realizaci průřezového tématu 

environmentální výchova na školách v Jihomoravském kraji se zvláštním zřetelem na 

dlouhodobé aktivity a na využívání interaktivních tabulí pro EVVO. Nejvíce se zde tedy 

zaměřuji na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému práce 

Jak jsem již nastínil v úvodu této práce, získat dostatečné finanční prostředky na chod 

neziskové organizace bývá často pro její ředitele velkou výzvou. I přes to, že tyto 

instituce se těší hojné podpoře z řad občanů, jejich finanční situace je mnohdy nejistá. 

Vzhledem k tomu, že na programové období 2007-2013, které se již blíží ke svému 

konci, bylo vyčleněno z prostředků EU velké množství peněz a stále ještě nebyly 

využity, jedná se o jeden z podstatných finančních zdrojů pro neziskový sektor. 

Jak již bylo zmíněno dříve, získávání prostředků z fondů EU však má svá specifika 

a úskalí a zdaleka nejde o snadnou záležitost. Žadatel, v mém případě sdružení 

Rezekvítek, musí zvolit vhodný operační program a dle jemu příslušné výzvy zpracovat 

projekt. Při přípravě projektu často narazí na různé překážky a také si musí zjistit 

značné množství dodatečných informací. Převážně pak pokyny k vypracování 

samotného projektu. I když je projekt zpracován zodpovědně a pečlivě, tak ani to ještě 

nezaručuje, že bude žadateli podpora přidělena.  

Přes všechny výše zmíněné obtíže se však domnívám, že se jedná o efektivní způsob 

financování. 

 

1.2 Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je tedy popsat možnosti získání finanční podpory z EU, 

potřebné k podpoře začleňování a kvalitní realizace průřezového tématu 

environmentální výchova na školách v Jihomoravském kraji se zvláštním zřetelem 

na dlouhodobé aktivity a na využívání interaktivních tabulí pro EVVO. Popíši, jak by 

měl vypadat projekt a naznačím, jaké potřebné dokumenty a povolení je třeba zajistit, 

aby se projekt vůbec zařadil mezi čekatele na finanční podporu z EU. 

V teoretické části se zaměřím na možnosti získání finančních prostředků z fondů EU, 

popíši jednotlivé operační programy a cíle, kterých má být pomocí těchto strategických 

dokumentů dosaženo. Jak už jsem zmínil, blíže popíši operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, do kterého spadá projekt zmíněný projekt. 
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V praktické části projdu samotné cíle projektu. Naznačím, jak by měla vypadat studie 

proveditelnosti a projektová žádost podle internetové aplikace BENEFIT7, aby byl 

projekt vhodný k získání dotace z Evropské unie. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části mé práce sumarizuji teoretické poznatky, které budou dále použity 

v praktické části. Budou zde uvedeny základní informace o EU, popsána příprava 

projektu a financování z fondů EU. Zaměřím se hlavně na dotace z operačního 

programu Vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK). 

 

2.1 Regionální politika Evropské unie 

Regionální politika EU, která bývá také označována jako politika hospodářské 

a sociální soudržnosti (HSS) či krátce kohezní politika, je odrazem principu solidarity 

uvnitř EU. Tedy zde bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se 

zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie.1 

 

EU prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 

a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 

středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.2 

 

Politika HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším bodům evropského 

programu a Evropská unie na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. 

 

                                                 
1Regionální politika EU. [online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU. 
2FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard € pro Českou republiku. [online]. [cit. 2013-02-03]. 
Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Temp/Informace-o-fondech-EU. 



16 
 

2.1.1 Cíle regionální politiky Evropské unie pro období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 sleduje regionální politika EU tři cíle, k jejichž 

dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 

prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněné 347 mld. €.3 

Pro tyto účely má stanovené následující cíle: 

 

Konvergence 

Cíl konvergence, často sblížení, je prostředkem k propojení nejméně rozvinutých 

členských států a regionů. Ty, díky lepším podmínkám pro růst a zaměstnanost mohou 

snáze dosáhnout na průměrné hodnoty v EU.4 

 

Hlavními oblastmi, spadajícím pod cíl konvergence jsou infrastruktura (doprava, životní 

prostředí, energetika), zaměstnanost, inovace, informační a komunikační technologie 

a výkonnost veřejné správy a veřejných služeb. Finanční prostředky pocházejí 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudružnosti. Tyto fondy blíže popíši později.5 

 

Tento cíl se zaměřuje na oblasti a regiony, jejichž HDP na osobu dosahuje nižších 

hodnot, než je 75 % průměru EU. Na tento cíl je rozděleno průměrně asi 82 % všech 

prostředků HSS. V případě nových členských zemí je tento podíl však mnohem vyšší, 

v ČR činí 97,1 %. Tento cíl také pokrývá celé území ČR s výjimkou hlavního města 

Prahy, která má HDP vyšší než průměr EU. Pod cíl Konvergence tak spadá naprostá 

většina regionů všech nových členských států.6 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl je uplatňován ve všech členských státech a regionech EU, které se 

nekvalifikují pro cíl konvergence. Jeho smyslem je podobně jako u cíle konvergence, 

investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje společnosti, podnikání a inovací, 

                                                 
3Co je to regionální politika?. [online]. 2009 [cit. 2011-11-22]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_cs.cfm. 
4Regionální politika EU. [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU. 
5Tři cíle. [online]. 2009 [cit. 2011-11-22]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_cs.cfm. 
6MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 24. 
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ochrany životního prostředí a navíc se soustředí na zvyšování dostupnosti trhu práce pro 

pracovní síly i podniky.7 

V rámci konkurenceschopnosti se počítá s alokací 15,95% z prostředků vyčleněných 

na HSS, v ČR 1,56% z prostředků od EU.8 

 

Evropská územní spolupráce 

Tento cíl je zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce. Příslušným členským státům, 

jejich regionům a místním orgánům veřejné správy pomáhá s řešením problémů 

spojených s řízením příhraničních problémů. V této oblasti se podpora soustředí 

na řešení společných problémů. Zde patří například rozvoj měst, venkova a pobřežních 

oblastí. Rozvoj hospodářských vztahů a tvorba sítí malých a středních podniků.9 

 

V rámci územní spolupráce je alokace na 2,52% z prostředků vyčleněných na HSS, 

z toho v ČR 1,46% z prostředků EU.10 

 

Graf 1: Rozdělení prostředků z fondů EU v období 2007–2013 

 

Zdroj: upraveno pro černobílou verzi podle internetového zdroje11 

 

Z grafů zřetelně vidíme, že na cíle konvergence je vynaloženo nejvíce peněžních 

prostředků z fondů EU. 

                                                 
7JETMAR, M. Veřejná správa-Strukturální politika EU v období 2007-2013. 2008. s. 18. 
8Strukturální fondy EU. [online]. 2010 [cit. 2011-10-21]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 
9JETMAR, M. Veřejná správa-Strukturální politika EU v období 2007-2013. 2008. s. 18. 
10Strukturální fondy EU. [online]. 2010 [cit. 2011-10-21]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 
11Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013. [online]. 2010 [cit. 2012-11-
15]. Dostupný z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 
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2.1.2 Národní strategický referenční rámec 

„Tento dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na Národní 

rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující priority 

a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období využít 

prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V Národním strategickém 

referenční rámci (NSRR) je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU 

včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován 

a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít 

k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 

2007-2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013.“12 

 

2.1.3 Principy regionální politiky 

Při řízení operačních programů i realizaci projektů ve všech členských státech se 

vychází z pěti základních principů politiky HSS, kterými by se mělo řídit její vytváření 

i realizace. Tyto principy se v průběhu vývoje regionální politiky postupně měnily 

a zdokonalovaly. 

Pro programové období 2007 - 2013 jsou stanoveny tyto hlavní principy: princip 

adicionality, programování, koncentrace, partnerství a princip monitorování a evaluace 

(vyhodnocování). Mimo zde uvedené hlavní principy regionální politiky je také 

stanovena řada jiných doplňujících principů, jako například princip subsidiarity, 

solidarity, integrace, konvergence a princip koordinace a harmonizace.13 

 

Princip adicionality 

Princip adicionality, nazývané také jako doplňkovosti, tkví v tom, že prostředky 

poskytnuté z unijních zdrojů mají pouze doplňovat výdaje ze strany příjemců pomoci. 

Členské státy a jejich orgány tak musí mít finanční zájem na daných operacích, čímž 

chce EU dosáhnout větší efektivnosti a odpovědnosti při poskytování pomoci.14 

                                                 
12Národní strategický referenční rámec. [online]. 2010 [cit. 2011-10-23]. Dostupný z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Glosar/N/Narodni-strategicky-referencni-
ramec-(NSRR). 
13MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 27-
28. 
14MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 28. 



19 
 

Projekt v této práci je např.: spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT). 

 

Princip programování 

Princip programování je naplňován realizací víceletých a víceoborových programů. Pro 

tyto programy jsou zpracovány tzv. programové dokumenty, které vláda členské země 

předkládá Evropské komisi. Programy se realizují prostřednictvím konkrétních 

projektů.15 

ČR takovýchto programů předložila přes dvě desítky. 

 

Princip koncentrace 

Úkol principu koncentrace či zásady koncentrace úsilí, je užívání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů výhradně za účelem realizace předem stanovených cílů. 

Prostředky by měly být investovány co nejúčelněji. Často na spíše větší projekty, 

u kterých je předpokládán maximální nebo alespoň větší užitek a synergické efekty.“16 

 

Princip partnerství  

Princip partnerství zahrnuje i subjekty, které nejsou přímou součástí implementačních 

struktur. To znamená, aby se na konkrétním rozdělení prostředků mohli podílet 

i samotní příjemci. Zavádění a užívání tohoto principu partnerství by tak mělo přispět 

k tomu, aby při respektování strategických cílů byly respektovány skutečné potřeby 

cílových skupin. EU definici partnerství nijak přesně nestanovuje, toto vymezení 

nechává na zodpovědnosti členských států.17 

 

Princip monitorování a vyhodnocování 

Jde o princip, jehož význam se neustále zvyšuje. Podstatou je úsilí o co nejvyšší 

efektivitu při rozdělování finančních prostředků. Ta je průběžně sledována 

a vyhodnocována. Užívají se zpravidla tři způsoby: ex ante (předběžné hodnocení), 

interim (střednědobé hodnocení) a ex post (následné hodnocení).“18 

                                                 
15TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU.  2010. s. 19. 
16TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. Získejte dotace z fondů EU.  2010. s. 19. 
17TAUER, V. a kol. Získejte dotace z fondů EU: Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. 
2009. s 21. 
18MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 28. 
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2.1.4 Nástroje regionální politiky 

Fondy EU jsou hlavním nástrojem politiky HSS, jejichž prostřednictvím dochází 

k přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé členské státy a regiony. Prostředky 

jsou využívány ke snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony EU a oblastmi průmyslu.19 

 

Jak jsem již dříve zmínil, EU disponuje třemi hlavními fondy: 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem. 

Z tohoto fondu jsou financovány regiony méně rozvinuté, především v oblasti 

infrastruktury, rozvoji malého a středního podnikání, výzkumu, životního prostředí 

a vzdělávání. Prostředky z ERDF jsou rozdělovány mezi všechny tři cíle regionální 

politiky EU a množství finančních prostředků vymezených pro tento fond je nejvyšší.20 

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Byl založen v roce 1960 a je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. 

Zde jsou podporovány neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Prostředky tohoto 

fondu nejvíce napomáhají integraci nezaměstnaných a osob dlouhodobě 

nezaměstnatelných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, adaptaci 

pracovníků na průmyslové změny, uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, 

a podobně.21 

Z tohoto fondu plánuji čerpat i zdroje pro projekt, kterým se zabývá má práce. 

 

Fond soudržnosti (FS) 

Kohezní fond neboli fond soudržnosti, založila Maastrichtská smlouva v roce 1993 

a jeho původním smyslem bylo posílit ekonomickou a sociální soudržnost tím, že 

pomáhal nejméně prosperujícím státům účastnit se hospodářské a měnové unie. 

Oproti strukturálním fondům jsou tímto fondem podporovány pouze investiční projekty 

na úrovni celých států. Prostředky z fondu soudržnosti jsou rozdělovány do jednotlivých 

operačních programů a z těchto jsou pak přerozděleny na určité podporované projekty 

                                                 
19Strukturální fondy EU. [online]. 2010 [cit. 2011-11-10]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 
20MARTINOVIČOVÁ, D., TABAS, J. Nauka o podnikání. 2009. s 70. 
21VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 16. 
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v rámci podpory velkých projektů. Patří sem například výstavba dálnic, železnic, vodní 

doprava a ochrana životního prostředí.22 

 

Někdy je možné ve starší literatuře či smlouvách narazit na Evropský zemědělský 

orientační a záruční fond (EAGGF). Podporovanými oblastmi tohoto fondu bylo 

zemědělství a rozvoj zemědělské infrastruktury.23 

Nebo také Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG), který byl zaměřen na 

podporu rybářského odvětví.24 

Oba tyto fondy již nyní neexistují, byly pouze do roku 2006. 

 

2.1.5 Regiony soudržnosti25 

Protože každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního 

členění respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Existuje v současné 

době v Evropské unii 27 různých systémů správního členění. To značně omezuje 

možnosti vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely 

politiky HSS. Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace 

v regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná terminologie pro pojmenování 

územních statistických jednotek, francouzsky nazývaných Nomenclature des unités 

territoriales statistiyues  (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány 

tři hlavní úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III. 

 

Tab. 1: Regionální členění území 

Úroveň Doporučený minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II    800 000 3 000 000 

NUTS III    150 000    800 000 

Zdroj: internetový zdroj26 
                                                 
22VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 18. 
23MARTINOVIČOVÁ, D., TABAS, J. Nauka o podnikání. 2009. s. 70. 
24MARTINOVIČOVÁ, D., TABAS, J. Nauka o podnikání. 2009. s. 70. 
25Regiony regionální politiky EU. [online]. 2010 [cit. 2012-12-20]. Dostupný z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-
EU. 
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Česká republika byla historicky tradičně dělena na 14 krajů odpovídajících úrovni 

NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě 

jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Vzniklo tedy 

8 regionů soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována podpora z fondů EU 

v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 

Obr. 1: Mapa ČR, znázorňující regiony soudržnosti 

Zdroj: internetový zdroj27 

 

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se 

o takzvané místní administrativní jednotky (LAU).28 

  

                                                                                                                                               
26Regionální členění území. [online]. 2010 [cit. 2012-12-20]. Dostupný z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-
EU. 
27Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013. [online]. 2010 [cit. 
2012-12-21]. Dostupný z: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora. 
28Regiony regionální politiky EU. [online]. 2010 [cit. 2012-12-20]. Dostupný z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-
EU. 
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Tab. 2: Členění území České republiky 

Úroveň Název  Jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Zdroj: internetový zdroj29 

 

2.2 Operační programy 

Jedná se o oficiální dokumenty, které vytváří každý členský stát samostatně a s pomocí 

kterých lze využívat zdroje evropských fondů. Tyto oficiální dokumenty popisují, které 

problémy chce členský stát v rámci programového období prostřednictvím fondů EU 

vyřešit a tyto programy následně schvaluje Evropská komise. Najdeme zde popis typů 

aktivit, na které lze prostředky čerpat a nechybí ani zmínění těch, kteří mohou 

o finanční prostředky žádat.30 

Česká republika přijala na základě Národního rozvojového plánu (NRP) ČR pro 

období 2007-2013 a NSRR, 26 operačních programů. Ty pak byly předloženy 

k projednání Evropské komisi. Samotná realizace operačních programů je možná 

od 1. ledna 2007.31 

OP, dělíme podle naplňování cílů HSS následovně. 

 

2.2.1 Pro účel Konvergence 

Tyto OP jsou zaměřeny na ekonomicky méně vyspělé regiony v rámci Společenství 

a přibližování úrovním vyspělejším částem EU. Cíl konvergence je určen pro regiony 

                                                 
29Regionální politika Evropské unie. [online]. 2010 [cit. 2011-10-21]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-politika-evropske-unie-3614.html. 
30Strukturální fondy EU. [online]. 2010 [cit. 2011-10-21]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 
31MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 45. 
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NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele nepřesáhl 75% průměru HDP 

Evropské unie.32 

 

Graf 2: Rozdělení prostředků z fondů EU v ČR pro TOP v cíli Konvergence 

 

Zdroj: internetový zdroj33 

 

 

Tematické operační programy (TOP) 

Na TOP cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. €. Z prostředků cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou TOP navýšeny o dalších 75,8 miliónů €. 

TOP platí po celé ČR vyjma hlavního města Prahy.34 

  

                                                 
32Tematické operační programy. [online]. 2007 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy. 
33Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro TOP v cíli Konvergence. [online]. 
2007 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-
2013/Tematicke-operacni-programy. 
34Tematické operační programy. [online]. 2007 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy. 
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Jsou to: 

� Integrovaný OP (IOP) 

� OP Doprava 

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

� OP Podnikání a inovace (OP PI) 

� OP Technická pomoc (OP TP) 

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

� OP Výzkum a vývoj pro inovace 

� OP Životní prostředí 

 

Regionální operační programy (ROP) 

Pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, 

urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory a posílení kvality 

života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů 

vycházející z využití jejich potenciálu. Každý ROP je řízen samostatně Regionální 

radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle 

Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €.35 

 

Zde se řadí: 

� ROP NUTS II Jihovýchod 

� ROP NUTS II Jihozápad 

� ROP NUTS II Severovýchod 

� ROP NUTS II Severozápad 

� ROP NUTS II Moravskoslezsko 

� ROP NUTS II Střední Čechy 

� ROP NUTS II Střední Morava 

 

Řídícím orgánem regionálně zaměřených operačních programů jsou rady regionů 

soudržnosti.36 

                                                 
35Regionální operační programy. [online]. 2007 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy. 
36Zdroje financování z EU v období 2007-2013. [online]. 2010 [cit. 2011-10-28]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/1001573/. 
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ROP patří v porovnání s ostatními OP v ČR mezi ty nadprůměrně úspěšné. Také z 

tohoto pohledu by bylo nebylo výhodné, kdyby se současné návrhy na úspory v systému 

veřejných rozpočtů dotkly i částek národního spolufinancování ROP. Mohlo by to 

narušit celý úspěšný systém. Je to jeden ze závěrů studie EU Office ČS, která srovnává 

jednotlivé ROP.37 

 

Graf 3: Rozdělení prostředků z fondů EU v ČR pro ROP v cíli Konvergence 

Zdroj: internetový zdroj38 

  

                                                 
37Velké srovnání ROP. [online]. 2010 [cit. 2011-11-09]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rop/velke-srovnani-rop/1001614/58351/. 
38Regionální operační programy. [online]. 2007 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy. 
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2.2.2 Pro účel Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

Do tohoto cíle spadají regiony, které přesahují limit 75% HDP průměru EU, tudíž 

nemohou být zařazeny v cíli Konvergence. V České republice zde spadá pouze hlavní 

město Praha.39 

 

Jsou to: 

� OP Praha Konkurenceschopnost (OP PK) 

� OP Praha Adaptibilita (OP PA) 

 

2.2.3 Pro účel Evropská územní spolupráce 

Zde je podporována spolupráce mezi ČR a regiony, které se nacházejí podél vnitřních 

a některých vnějších pozemních hranic s ČR.40 

 

Jedná se o: 

� OP Mezinárodní spolupráce (OP MS) 

� OP Nadnárodní spolupráce (OP NS) 

� OP Příhraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

� OP Příhraniční spolupráce ČR – Polsko 

� OP Příhraniční spolupráce ČR – Rakousko 

� OP Příhraniční spolupráce ČR – Sasko 

� OP Příhraniční spolupráce ČR – Slovensko 

� INTERACT 

� ESPON 2013 

  

                                                 
39Zdroje financování z EU v období 2007-2013. [online]. 2010 [cit. 2011-10-28]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/1001573/. 
40Zdroje financování z EU v období 2007-2013. [online]. 2010 [cit. 2011-10-28]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/1001573/. 
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2.3  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

V následující části své práce blíže popisuji Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK), neboť sem si jej vybral pro realizaci projektové žádosti 

jako nejvhodnější a týkající se mé bakalářské práce. 

 

OP VK je víceletým tematickým programem, jehož výkonem je pověřeno MŠMT ČR, 

v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky 

z ESF, který jsem popsal již dříve.41 

 

2.3.1 Charakteristika programu 

OP VK je zacílen na oblast rozvoje lidských zdrojů pomocí vzdělávání ve všech jeho 

rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření 

vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a podněcování 

spolupráce spoluúčastnících se subjektů.42 

 

OP VK je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. OP VK je 

spolufinancován z ESF, přičemž celková alokace na tento program pro současné 

rozpočtové období činí 1811,8 mil. € (tj. zhruba 51,6 mld. Kč). To představuje 7 % 

z celkové sumy fondů EU pro ČR.43 

 

Řídicím orgánem pro OP VK, jak vyplývá z již výše zmíněného, je MŠMT ČR. 

  

                                                 
41OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013: Co je Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost?. [online]. 2012 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013. 
42OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013: Na co se OP VK zaměřuje?. [online]. 2012 
[cit. 2012-10-16]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013. 
43OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Charakteristika programu. [online]. 2012 [cit. 2012-10-16]. 
Dostupný z: http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/op-vzdelavani-
pro-konkurenceschopnost.html. 
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2.3.2 Cíle programu 

Globální cíl 

„Globální cíl OP VK pro roky 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné 

společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské 

spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního 

a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení 

a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.“44 

 

Specifické cíle 

Slouží jako cesty k naplnění globálního cíle a jsou to: 

1) „Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení 

motivace k dalšímu vzdělávání. 

2) Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou 

a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve 

znalostní ekonomice, k zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření 

komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako 

celek. 

3) Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. 

4) Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení 

prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání 

včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.“45 

  

                                                 
44OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. [online]. 2012 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/op-vzdelavani-pro-
konkurenceschopnost.html. 
45Cíle OP VK. [online]. 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/cile-
op-vk. 
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2.3.3 Prioritní osy a oblasti podpory programu46 

 

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání 

    1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

    1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

    1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

 

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu 

a vývoji 

   2.2 Podpora vyššího odborného vzdělávání 

   2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání 

   2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

   2.5 Partnerství a sítě 

 

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání 

   3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 

   3.2 Individuální další vzdělávání 

   3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 

 

Ve své práci se zabývám programem spadajícím pod prioritní osu 1 - počáteční 

vzdělávání, konkrétně pak 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

 

 

                                                 
46OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. [online]. 2012 [cit. 2012-10-16]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/op-vzdelavani-pro-
konkurenceschopnost.html. 
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2.3.4 Oblast podpory 1.1 

Oblast podpory 1.1 je vhodnou pro záměry sdružení Rezekvítek pro projekt Podpora 

průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních 

informačních technologií. 

Tato prioritní osa řeší rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání. Při 

vlastní realizaci bude kladen důraz na respektování rovného přístupu, podporu 

klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků 

a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila 

uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního 

přístupu k dalšímu vzdělávání.47 

 

Globální cíl: 

� Zvýšení kvality počátečního vzdělávání. 

 

Specifický cíl: 

� Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na 

osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na 

trhu práce a pro další vzdělávání. 

� Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry. 

� Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní 

orientace, efektivní volbou vzdělávací cesty a prevencí předčasných odchodů. 

� Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí 

a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality. 

 

Typ podpory: 

� Podpora bude realizována prostřednictvím globálních grantů MSK, v rámci 

kterých budou podporovány tzv. grantové projekty. 

 

Forma a výše podpory: 

� Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci. 

                                                 
47Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání. [online]. 2007 [cit. 2013-01-06]. Dostupný z: http://nuts2.kr-
moravskoslezsky.cz/op_vk_1001.html. 
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� Předpokládaná maximální délka projektu je 3 roky (bude upřesněno konkrétní 

výzvou k předkládání grantových projektů. 

� Minimální objem finančních prostředků na projekt je 400 tis. Kč, maximální je 

25 mil. Kč (bude upřesněna konkrétní výzvou k předkládání grantových 

projektů). 

 

Příjemci: 

� Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy 

a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku). 

� Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů. 

� Sdružení a asociace škol. 

� Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. 

� Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení. 

� Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. 

� Zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění 

v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OPVK, nebo 

s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity. 

� Nestátní neziskové organizace. 

� Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cílové skupiny: 

� Žáci škol a školských zařízení. 

� Pracovníci škol a školských zařízení. 

� Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 

� Pracovníci školní inspekce. 

� Pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí 

a mládeže.  
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2.4 Jak žádat o dotaci z EU 

Každý, kdo chce získat nějaké prostředky z fondů EU, musí předložit projekt Řídícímu 

orgánu operačního programu (ŘOP). ŘOP u TOP jsou resortní ministerstva, u územně 

vymezených OP jsou to pak Rady regionů soudržnosti.48 

 

Projekt je dokument, který slouží jako podklad k aktivitám, kterými může žadatel 

přispět ke splnění cílů stanovených v programu. Zároveň tak žadatel přispívá 

k uskutečňování politiky HSS. Je proto nutné dobře znát prováděcí pokyny 

a dokumenty daného programu a řídit se jeho prioritními osami. 

 

ŘOP na svých internetových stránkách pravidelně vyhlašují výzvy, které jsou vždy 

vázány k určitému datu. Splní-li žadatel pokyny stanovené programem, tedy napíše 

vhodný projekt, může pak postoupit jeho žádost k výběrovému řízení.49 

 

2.5 Výzva 

Výzva je oficiální dokument, jehož prostřednictvím se vyzývají žadatelé k předkládání 

projektových žádostí. Výzvy jsou zveřejňovány na různých webových stránkách 

a v tisku, prostřednictvím kompetentního řídícího orgánu příslušného operačního 

programu. Každá výzva má určité náležitosti, které jsou doplněny příručkami pro 

žadatele respektive příjemce. Jsou předkládány k určitému datu nebo průběžně, kdy lze 

žádosti předkládat až do uzavření výzvy.50 

 

2.6 Projekt 

Projektem se rozumí aktivity, které mají srozumitelně formulovaný cíl, je časově 

omezen a vede k určitému jasně vymezenému výsledku, kterého je možno dosáhnout 

pomocí dostupných zdrojů. Projekt je základní stavební jednotkou pro žádání o dotaci. 

Měl by být originální, realistický, logický a velkou pozornost vyžaduje také jeho 

                                                 
48Informace o fondech EU. [online]. 2010 [cit. 2013-01-19]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU. 
49Informace o fondech EU. [online]. 2010 [cit. 2013-01-19]. Dostupný z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU. 
50MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 48. 
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formální úprava. Podle toho, kam jsou finanční prostředky orientovány, se rozlišují 

projekty na investiční a neinvestiční.51 

Projekt by měl vystihnout průběh od úplného začátku přípravy záměru až po samotnou 

realizaci. Původní záměr musí být výstižný a srozumitelný a pomocí zdrojů, které by 

měly být již v projektu popsány, bude dosaženo vytýčených cílů.52 

2.6.1 Dělení projektů na investiční a neinvestiční 

Projekty investičními (tzv. tvrdými) je cílů dosahováno pomocí pořízení investičního 

majetku. Například rekonstrukce stávajícího či výstavba nového objektu. Smyslem 

těchto projektů je mimo jiné provozování veřejně prospěšných aktivit. 

Záměrem neinvestičních projektů (tzv. měkkých) naopak není pořizování investičního 

majetku, to je pouze podpůrnou pomůckou. Tyto projekty jsou zaměřeny na oblasti 

vzdělávání či poskytování sociálních služeb. U projektů neinvestičních se výstupy 

projevují již v průběhu trvání projektu, naopak u projektů investičních až po jeho 

ukončení.53 

Projekt v mé práci je projektem tzv. měkkým.  

                                                 
51VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 42. 
52NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 11-12. 
53MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. s. 52. 
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2.6.2 Kategorie projektů 

I přes charakteristické znaky projektu, se projekty často lišší svým rozsahem, náklady 

a dobou trvání. Lze je tedy dělit do kategorií znázorněných tabulkou. 

 

Tab. 3: Kategorie projektů 

Kategorie projektu Specifikace Obvyklý řád inovace 

komplexní 

unikátní, jedinečný, neopakovatelný, 
dlouhodobý, mnoho činností, speciální 
organizační struktura, vysoké náklady, 
mnoho zdrojů, velký počet subprojektů 
apod. 

5. až 7. 

speciální 

střednědobý, nižší rozsah činností, dočasné 
přiřazení pracovníků, větší organizační 
jednotka, dekompozice na subprojekty, 
odpovídající zdroje a náklady 

3. až 5. 

jednoduchý 

malý projekt, krátkodobý (měsíce), 
jednoduchý cíl, vyhotovitelný jednou 
osobou, několik málo činností, využití 
standardizovaných postupů 

0. až 3. 

Zdroj: zpracováno podle knižního zdroje54 

Projekt, kterým se budu zabývat ve své bakalářské práci, se řadí mezi speciální. 

 

2.6.3 Projektový tým 

Při práci na projektu se vystřídá řada odborníků. Zvláště pak, jde-li o projekty speciální 

a komplexní. Tito lidé pak tvoří projektový tým v čele s manažerem projektu. Ten je 

často zvolen samotnou organizací nebo zadavatelem projektu. Jeho úkol v týmu je 

zásadní, musí vést, plánovat, koordinovat, vyjednávat, kontrolovat a organizovat 

činnosti spojené s projektem.55 

 

Týmový management projektu: 

V podstatě jde o spolupráci společnosti či organizace se členy projektového týmu. 

  

                                                 
54NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 12. 
55NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 23. 
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2.6.4 Zásady projektování 

Cílovost: 

Musí být přesně a jasně definováno, jakého cíle chceme daným projektem dosáhnout.56 

Reálnost a účelnost: 

Je potřeba zajistit, aby nároky projektu byly reálné a časově reálné. 

Účelnost pak znamená, do jaké hloubky je projekt propracován. Tato zásada je 

podpořena vypracováním rozborů ve formě studie příležitostí (Opportunity Study) 

a předběžné studie proveditelnosti (Pre-Feasibility Study).57 

Systémový přístup 

Systémovost v podstatě znamená, že se zabýváme všemi prvky systému (projektu) 

v jejich vzájemném působení a působení na své okolí. Pokud některé části opomeneme, 

vždy se na to přijde, ale může to značně snížit efektivitu projektu.58 

Postupné řešení 

Nutné je při práci na projektu dodržovat zásadu postupného řešení. Tedy od obecného 

ke konkrétnímu, od všeobecného k podrobnému. Práce se pak dělí do 4 fází:59 

� Situace – podmínky a požadavky, vztahující se k projektu 

� Kompozice – základní uspořádání prvků systému 

� Dispozice – uspořádání všech prvků systému v určeném prostoru 

� Realizace – schválení, příprava, vlastní realizace a zkušební provoz 

Systematičnost 

Tato zásada vyžaduje používání stejného projektového postupu, podkladů, symbolů, 

ukazatelů, tabulek, apod. To nám umožní po nějaké době automatizaci projektování.60 

Efektivnost 

Tato zásada požaduje dosažení maximálních efektů při minimálních nárocích na zdroje. 

Dalo by se říci, že jde o úspornost. Zásada je myslet na efektivnost v průběhu každé 

fáze projektu.61 

                                                 
56NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 25. 
57NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 26. 
58NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 25. 
59KOTLER, P., KELLER, L. N. Marketing management. 12. 2007. s. 74. 
60NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 25. 
61NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 25. 
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2.6.5 Proces sestavování projektu 

Pro zpracování úspěšného projektu by měl jejich zpracovatel vytýčit cílovou skupinu, 

které se bude projekt týkat a identifikovat potřeby této skupiny. V této fázi je 

nejdůležitější komunikace mezi zpracovatelem a touto skupinou. 

Pakliže jsou již známy záměry a cíle je třeba nalézt partnery, kteří budou realizovat dílčí 

cíle projektu. V rámci EU existuje řada databází, kde jsou informace o potenciálních 

partnerech, vhodných právě k určitým projektům. Těmto partnerům je třeba definovat 

stávající nedostatky v objektu zájmu projektu a analyzovat přesně vymezené cíle. 

Definování problémů je vlastně popis nedostačující stávající situace a analýza cílů 

předpokládá pozitivní změnu v situaci budoucí. V další fázi je třeba formulovat 

strategie, kterými určených cílů společně všechny skupiny chtějí dosáhnout. 

K naplňování pomocí strategií je bezpochyby potřeba znát rozpočet akce a její 

financování. 

Pakliže je projekt úspěšný a obdrží dotaci, je nezbytné se rozpočtu přesně držet 

a financování projektu prokazovat pomocí bezchybného účetnictví či daňové evidence. 

V průběhu celého projektu je nutností průběžná kontrola dosahování dílčích cílů. 

Aby bylo možné na konci změřit úspěšnost dosažených výsledků, je třeba zavést 

hodnotící ukazatele. Výsledkem projektu je určitý produkt, služba či jiný výstup, který 

cílové skupině poskytne určitý přínos.62 

 

Proces sestavování projektu je pak následující: 

� Vytipování cílové skupiny, 

� hledání partnerů, 

� analýza problémů (nedostatků), 

� analýza cílů, 

� výběr strategie, 

� rozpočet a financování (formulování ukazatelů), 

� monitorování projektu, 

� předpoklady a rizika, 

� plánování aktivit.63 

                                                 
62VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 42-48. 
63VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 44-48. 
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2.6.6 Podávání projektové žádosti 

V době vyhlášení výzev se vždy konají informativní semináře pro žadatele, aby měli 

žadatelé možnost seznámit se s přesnými podmínkami výzvy, projektovou přihláškou 

Benefit7 a dalšími pravidly, které bude muset jejich projekt splňovat. Semináře 

organizuje buď MŠMT, nebo krajské úřady.64 

Projektovou žádost je nutné podat na internetových stránkách www.eu-zadost.cz skrze 

aplikaci Benefit7. Žadatel se zde zaregistruje a následně seznámí s pravidly, obsluhou 

a funkcí aplikace.65 

Podle instrukcí, daných výzvou pak vyplní projektovou žádost. 

 

 

2.7 Studie proveditelnosti 

Slouží k posouzení realizovatelnosti projektu z hlediska finančního a k zhodnocení 

efektivnosti potencionálně využitých prostředků. U žádostí o dotaci z Evropských 

fondů, v případě projektů s nižší finanční náročností, je dostačující zjednodušená studie 

proveditelnosti. Studie proveditelnosti má rozsah 20 až 50 stran, a je z ní zřejmé, zda je 

projekt životaschopný.66 

Pro neinvestiční, tzv. malý, projekt z OP VK je součástí projektové žádosti. 

 

2.8 Horizontální témata 

Horizontální témata se prolínají všemi sektorovými a regionálními operačními 

programy. Pro strukturální fondy let 2007-2013 lze z Obecného nařízení Rady 

č. 1083/2006 odvodit dvě základní horizontální témata: 

  

                                                 
64OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013. [online]. 2012 [cit. 2013-01-22]. Dostupný 
z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013. 
65OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013. [online]. 2012 [cit. 2013-01-22]. Dostupný 
z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/faq-casto-kladene-otazky. 
66NĚMEC, V. Projektový management. 2002. s. 55-58. 
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Udržitelný rozvoj 

Rovné příležitosti musí v širším pojetí být respektovány a podporovány při 

programování, při vytváření implementační struktury, při tvorbě podkladů pro žadatele, 

při výběru projektů, monitoringu programu a jejich následném vyhodnocení.67 

 

Rovné příležitosti 

Dle čl. 16 mají členské státy povinnost zajistit podporu rovnosti žen a mužů. Dále pak 

začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci z fondů. Vedle 

toho je třeba zohledňovat rovnosti příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, 

zdravotního postižení, věku, náboženského nebo světového názoru nebo sexuální 

orientace.68 

 

2.9 Publicita 

Na základě Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen 

informovat příjemce pomoci (cílové skupiny) a širokou veřejnost o tom, že projekt 

realizovaný v rámci OP VK je financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF). 

K tomu se zavazuje každý příjemce již v samotné projektové žádosti.69 

Jelikož jsou projekty spolufinancovány ČR, je třeba uvádět i tyto skutečnosti. Nejčastěji 

sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky“, popř. doplněna umístěním vlajky ČR.70 

 

Loga se užívají v následujícím pořadí: 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:      Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:     Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:   Logo MŠMT 
                                                 
67Horizontální témata 2007-13. [online]. 2006 [cit. 2013-02-07]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/horizontalni-temata-2007-13-3608.html. 
68Horizontální témata 2007-13. [online]. 2006 [cit. 2013-02-07]. Dostupný z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/horizontalni-temata-2007-13-3608.html. 
69OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Povinná publicita OP VK. [online]. 2006 [cit. 2013-02-07]. 
Dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/povinna-publicita-v-kostce. 
70OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Povinná publicita OP VK. [online]. 2006 [cit. 2013-02-07]. 
Dostupný z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/povinna-publicita-v-kostce. 
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5. Odkaz na program OP VK:   Logo OP VK 

6. Odkaz na ZS, příjemce:    Logo ZS, příjemce 

7. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu 

 pomoci Společenství:    Investice do rozvoje vzdělávání 

 

Výjimku tvoří drobné propagační předměty. Užití log je blíže popsáno v Pravidlech pro 

provádění informačních a propagačních aktivit. 

 

Obr. 2: Vlajka EU, Logo ESF, Logo MŠMT a Logo OP VK 

 

Zdroj: internetový zdroj71 

 

2.10 Udržitelnost projektu 

Jedná se o dobu, po kterou musí příjemce, který získal podporu, udržet aktivity či 

výstupy projektu. Zpravidla 5 let. 

                                                 
71OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Loga OP VK, ESF a MŠMT. [online]. 2006 [cit. 2013-02-07]. 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/loga-op-vk-esf-a-msmt. 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE 

V této části své práce bych rád představil sdružení Rezekvítek. Popsal aktivity, kterými 

se sdružení zabývá, jeho prospěšnost a možné typy financování. 

Základní znaky neziskové organizace (NO), do kterých patří i sdružení Rezekvítek, 

jsou: 

� Nejsou založeny za účelem zisku. 

� Jedná se především o služby v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání, 

zdravotnictví, vědy a výzkumu, kultury, životního prostředí, tělovýchovy, 

volného času – rekreace.72 

Z těchto důvodů je často sdružení odkázáno na příjmy ve formě: 

� Členské příspěvky 

� Výnosy z vlastní činnosti 

� Výnosy z doplňkové (vedlejší) činnosti 

� Příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku 

� Příjmy z reklamy 

� Dary 

� Dědictví 

� Sponzoring 

� Příjmy ze sbírek, tombol 

� Dotace z fondů Evropské unie 

� Příspěvky z veřejných rozpočtů (dotační řízení krajů, obcí) 

� Vklady zakladatelů nadací a nadačních fondů 

Z výše zmíněného je patrné, že pokud se sdružení podaří na jeho činnost získat finanční 

prostředky z fondů EU. Tvoří tyto prostředky významnou část jejich rozpočtu. 

Konkrétně získání prostředků z ESF na realizaci průřezového tématu environmentální 

výchovy umožní naplnění smyslu organizace a možnost podělit se o své letité 

zkušenosti s danou problematikou. 

 

                                                 
72Občanská sdružení - jejich povaha a přednosti, založení občanského sdružení. [online]. 2011[cit. 2012-
12-27]. Dostupný z: http://www.pravnisebeobrana.cz/obobcanaska-sdruzeni-jejich-povaha-povaha-
prednosti-zalozeni-obcanskeho-sdruzeni. 
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Jak mi sdělila i současná ředitelka Rezekvítku, Ing. Tereza Žižková, sdružení se často 

potýká s finančními problémy a je tedy těžké se často soustředit na primární cíle, za 

kterými bylo zřízeno. 

Velkým štěstím je dostatek dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a úsilí 

zdarma, ve prospěch sdružení. 

Tito lidé pak však často mají možnost získat klíčové kompetence, zkušenosti a praxi, 

důležité do reálného života. 

 

3.1 Základní údaje o sdružení Rezekvítek 

Obchodní firma:   REZEKVÍTEK 

Datum vzniku:   25. 3. 1991 

Sídlo:     Brno-střed, Kamenná 6, PSČ 63900 

Identifikační číslo:   15549429 

Daňové identifikační číslo:  CZ15549429 

Právní forma:    Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

Činnost:    Ostatní vzdělávání 

Institucionální sektor:   Neziskové instituce sloužící domácnostem 

Počet zaměstnanců:   10 - 19 zaměstnanců73 

 

3.2 O sdružení Rezekvítek74 

Rezekvítek je občanské sdružení převážně mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují 

ekologické výchově a ochraně přírody. Existuje již od roku 1991 a za tu dobu se 

úspěšně rozrůstá o nové činnosti, jež vyplývají z potřeb jeho členů, pedagogů, studentů, 

vedoucích zájmových kroužků, pracovníků center a středisek EV a v neposlední řadě 

dětí. 

Činnost Rezekvítku se postupně rozvinula do současného členění: 

  

                                                 
73Rezekvítek, Brno-střed. [online]. 1991 [cit. 2013-01-05]. Dostupný z: 
http://rejstrik.finance.cz/15549429-rezekvitek/. 
74Rezekvítek.cz. [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupný z: http://www.rezekvitek.cz/. 
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Kancelář Rezekvítku 

Kancelář Rezekvítku zabezpečuje činnost sdružení po stránce manažerské, hospodářské 

a administrativní. 

 

Tvůrčí centrum Rezekvítku 

Dlouholetou činností Rezekvítku je tvorba metodických i naučných ekovýchovných 

publikací a originálních výukových pomůcek pro ekologickou výchovu. V současnosti 

nabízíme kolem třiceti titulů vlastních publikací a pomůcek.  

 

Pro školy  

Realizujeme ekologické výukové programy interiérové, které se odehrávají přímo na 

školách a terénní výukové programy. Pro školy dále organizujeme akce na klíč, školní 

projekty a exkurze. V posledních letech byl velmi oblíben projekt „Děti pečují 

o přírodu“, který vedl žáky k aktivní péči o maloplošná chráněná území v Brně a jeho 

blízkém okolí. Žáci se aktivně zapojili do péče o konkrétní lokalitu a formou her 

a exkurze se seznámili s její faunou i florou. V současné době hledáme pro tento projekt 

finanční podporu. 

Pro pedagogické pracovníky pořádáme během školního roku řadu seminářů zaměřených 

na environmentální problematiku, přípravu a tvorbu projektů a využití alternativních 

výukových pomůcek pro dosažení rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

 

Akce pro veřejnost 

Každoročně pořádáme několik osvětových akcí pro veřejnost a řadu dobrovolnických 

víkendovek. Velkou oblibu si získaly exkurze pořádané za botanickými, geologickými 

a jinými zajímavostmi Jihomoravského kraje, cyklus exkurzí za energií a dendrologické 

vycházky. 

Pro mládež a děti pořádáme dobrovolnické brigády, víkendové akce a letní pobytové 

tábory, příměstské tábory a další osvětové akce. 

 

Péče o přírodu 

Významný podíl činnosti Rezekvítku zabírá praktická ochrana přírody, které se 

systematicky věnujeme od našeho vzniku. Pečujeme o maloplošná chráněná území 
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a cenné lokality v Brně a okolí. Realizujeme přírodě blízké rekultivace v lomech a další 

aktivity směřující k pedagogickému a osvětovému využívání těchto území. 

 

Terénní základna v Krásensku (Rychta) 

Hlavní činností je pořádání pobytových programů s přírodovědnou, environmentální 

a geografickou tématikou. 

 

3.3 Historie sdružení75 

Rezekvítek vznikl v roce 1991 a jeho prvními členy byli převážně absolventi osmi 

ročníků letních škol ekologické výchovy pořádanými pro začínající vedoucí dětských 

kolektivů. Od roku 1991, díky bohatým zkušenostem, značně rozšířil své pole 

působnosti na následující oblasti. 

3.3.1 Vzdělávání a výchova dospělých 

� 17 ročníků Letní školy ekologické výchovy pro začínající vedoucí dětských 

kolektivů 

� 17 následných seminářů pro absolventy letních škol a další zájemce 

� 5 ročníků Letní školy pro ekopedagogy 

� 6 Veletrhů výukových programů pro pracovníky center ekologické výchovy 

� 6 praktických seminářů k ekologické výchově při amaterském filmovém 

festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti 

� 6 diskusních pořadů na amatérském filmovém festivalu Týká se to také tebe 

� 16 exkursí do krajinářsky, botanicky či zoologicky zajímavých oblastí naší 

republiky (Broumovsko, Novohradsko, Třeboňsko, Křivoklátsko, Jizerské hory, 

Mostecko, KRNAP, Podyjí, Moravský kras, Český ráj) 

� 14 poznávacích zájezdů do zahraničí s Rezekvítkovou "cestovní kanceláří" 

Propan - puťan (Itálie - Dolomity, Rumunsko - Rodna, Španělsko - Pyreneje, 

Ukrajina, Francie - Savojské Alpy, dvakrát Rumunsko - Bihor, Slovensko - 

Magura, Slovensko - Malá Fatra, Albánie, Polsko - Mazurská jezera, Rakousko - 

Schneeberg, Korsika) 

                                                 
75Rezekvítek.cz. [online]. 2008 [cit. 2013-01-06]. Dostupný z: http://www.rezekvitek.cz/. 
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� 6 akcí v rámci spolupráce s Field Study Council - 4 ve Velké Británii, 2 v České 

republice 

� ve spolupráci s Lipkou organizoval Rezekvítek činnost ekopedagogického klubu 

učitelů TILIA, který se schází k přednáškám, besedám, jednodenním či 

vícedenním exkursím a seminářům 

� ve spolupráci s Lipkou organizoval Rezekvítek činnost ekopedagogického klubu 

studentů Kapka, pro kterou je připraveno 12 cvičení a jeden třídenní terénní 

program 

� ve spolupráci s Lipkou zorganizoval Rezekvítek celoroční seminář pro učitelky 

mateřských škol MAŘINKA 

� 2 semináře pro výchovné pracovníky ZOO 

� + 1 Toulavý autobus ve spolupráci s Chaloupkami a Lipkou 

3.3.2 Vzdělávání a výchova dětí 

� 12 jednodenních či vícedenních akcí pořádaných ke Dni Země - zpočátku se 

Rezekvítek zapojoval do celobrněnské akce Ekotrh, později začal organizovat 

vlastní akci Festival pro Zemi, ještě později spolupracoval s Lipkou na Veveří. 

� 12 ročníků přírodovědné soutěže Zelený list, která je přehlídkou celoroční 

činnosti přírodovědně orientovaných kolektivů 

� 12 setkání rezekvítkových dětí, které umožňuje dětem navázat nové kontakty, 

získat nové vědomosti a informace a hlavně si zahrát několikadenní hru 

� ve spolupráci s Lipka DEV organizoval Rezekvítek každoročně dvě třídenní 

akce pro děti (Vánoční Lipka a Velikonoční Lipka) - návrat k tradičním oslavám 

� v rámci Rezekvítku vyvíjí činnost šest ekoklubů: Kvíčala, Kvakoš, Vlčata, 

Brouci, Medvědi a Medvídci. 

3.3.3 Nestor – cena Rezekvítku za celoživotní přínos ekologické výchově 

� 1995 - Eva Nováková oceněna studijní cestou do Velké Británie 

� 1996 - Aleš Záveský in memoriam 

� 1996 - Jaroslav Nauš oceněn pobytem v lázních Třeboň 

� 1997 - Květoslava Burešová - oceněna příspěvkem na vydání publikace 

� 1997 - Emilie Strejčková - oceněna finančním příspěvkem na tiskovou 

konferenci 
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� 1998 - Eva Lišková - použila finanční dar na doplnění knihovny PdF UK 

Udělování ceny Nestor ekologické výchovy bylo ukončeno rokem 1998. 

3.3.4 Tvůrčí centrum Rezekvítku 

Za dobu 12 let své existence vydal Rezekvítek v rámci Tvůrčího centra okolo 

52 publikací s přírodovědnou a ekologickou tématikou. O většině z nich si můžete 

přečíst na stránce Tvůrčího centra, případně si je objednat. 

Dále vytvořil 8 tzv. krabic - souborů výukových pomůcek a metodiky pro učitele 

k tématům: voda, les, ptáci, plazi a obojživelníci, energie, květena a zvířena 

v domácnosti a nejnověji také přírodovědně-zeměpisná krabice o ČR. 

V softwarové dílně Rezekvítku spatřilo světlo světa 42 výukových počítačových 

programů. Více si o nich přečtete na stránce Tvůrčího centra. 

Rezekvítek se podepsal pod 3 videosnímky a spolupracoval na 16 přírodovědných 

filmech Ivana Stříteského a na 1 videosnímku Michaela Strnada. 

3.3.5 Práce v chráněných územích 

K činnosti Rezekvítku neodmyslitelně patří práce v chráněných územích. V Brně pečují 

o tato chráněná území: PR Kamenný vrch, PR Bosonožský hájek, PP Augšperský potok, 

PP Obřanská stráň, PP Údolí Kohoutovického potoka, PP Skalky u přehrady, PP 

Netopýrky, PP Medlánecké kopce, Hády, Dálky u Čebína a spolupracují s CHKO 

Moravský kras. 

Mimo Brno Rezekvítek působí v CHKO Pálava, organizoval prázdninové brigády 

v NP Podyjí, v CHKO Bílé Karpaty a pomáhali v oblastech postižených povodněmi 

v roce 1997. 

 

3.4 Jednoduchá analýza sdružení 

Volba konkrétních řešení a ukazatelů záleží na typu společnosti.76 

Protože jsem zjistil, že je to něco, o co se sdružení příliš nestará. Domluvil jsem si 

schůzku s ředitelkou rezekvítku, Ing. Terezou Žižkovou. S její pomocí jsme vytvořili 

jednoduchou SWOT matici, která bude sdružení ku prospěchu. 

                                                 
76SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada, 2011, 471s. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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Jedná se o vyhodnocování silných a slabých stránek společnosti a jejích příležitostí 

a hrozeb. SWOT matice se zabývá monitorováním a hodnocením externího a interního 

marketingového prostředí společnosti.77 

 

SWOT je akronym anglických slov: 

� Strengths (přednosti = sliné sránky), 

� Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), 

� Opportunities (příležitosti), 

� Threats (hrozby). 

 

Silné stránky: 

� Dobré jméno mezi partnery, donátory a klienty 

� Kvalitní práce a výstupy 

� Úsek péče o přírodu 

� Zkušenost s podáváním projektů 

� Web s publikačním systémem, pravidelně aktualizován 

� Zkušenost s pořádáním a schopnost uspořádat velké akce 

 

Slabé stránky 

� Nulový vlastní kapitál (VK) 

� Špatná propagace a Fundraising78 (FR) 

� Nesystematická propagace a komunikace s médii (PR) 

 

Příležitosti 

� Vytvoření PR a FR strategie 

� Rozvíjení vztahů s odbornými médii 

� Rozšíření činnosti 

� Transformace v pozemkový spolek 

� Zavedení stálých družin 

 

                                                 
77KISLINGEROVÁ, E. HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 2008. s. 48. 
78Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na 
obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. 
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Hrozby 

� Neschopnost platby zaměstnancům 

� Zrušení environmentální výchovy na školách 

� Nátlak z MŠMT na zrušení externí výchovy 

� Nesplnitelné podmínky žádostí 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Stručné shrnutí projektu 

Projekt bude financován z ESF, pomocí OP VK, který je spolufinancován MŠMT. 

Projekt má podpořit začleňování a realizaci průřezového tématu environmentální 

výchova na školách v Jihomoravském kraji se zvláštním zřetelem na dlouhodobé 

aktivity a na využívání interaktivních tabulí pro EVVO. 

Cílové skupiny jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol. 

Aktivity jsou rozděleny do 5 programů: 

Aktivita 1: Školní roční projekt "Voda kolem nás" - modelový školní projekt pro 15 tříd 

z minimálně 5 škol. 

Aktivita 2: Sada výukových aktivit "Ochrana přírody" - sada 3 navazujících výukových 

programů realizovaná pilotně s 10 třídami. 

Aktivita 3: Sada programů o vodě "Vodní balíček" - sada 3 navazujících výukových 

programů realizovaná pilotně s 10 třídami. 

Aktivita 4: Sada programů o vodě "Lesní balíček" - sada 3 navazujících výukových 

programů realizovaná pilotně s 10 třídami. 

Aktivita 5: Metodické materiály a portál k využití interaktivní tabule pro EVVO - 

vytvoření 10 aktivit pro interaktivní tabule a vytvoření internetového portálu 

s materiály pro IT. 
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4.2 Základní informace o projektu 

4.2.1 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 výzvy:    02 

Název výzvy: Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast 

podpory 1.1 

Typ projektu:    grantový 

Typ území:    město 

 

 

4.2.2 Projekt 

Název projektu: Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku 

pro jihomoravské školy 

Název projektu anglicky: Environmental education programs of Rezekvítek 

for schools from Jihomoravský kraj 

Předpokládané datum     Předpokládané datum 

zahájení projektu: 01.01.2013   ukončení projektu: 31.12.2014 

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0 

Celkové způsobilé náklady projektu:   2 396 367,60 

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:   

Rozpočet projektu celkem:    2 396 367,60 
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4.2.3 Žadatel projektu 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Právní forma:   Sdružení (svaz, spolek,…) 

IČ:    15549429 

DIČ:    CZ15549429 

Plátce DPH:   Ano 

Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet 

DPH ve vztahu k aktivitám. 

Počet zaměstnanců:  13 zaměstnanců 

Typ žadatele: Nestátní neziskové organizace (podle zákona č.83/1990 

Sb., 248/1995 Sb., 3/2002 Sb., 227/1997 Sb.) 

Podíl na nákladech:  2 396 367,60 

 

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ: 

S realizací a řízením projektů v oblasti RLZ máme bohaté zkušenosti. 

Environmentálním vzděláváním pedagogických pracovníků, dětí a veřejnosti se 

zabýváme 17 let. 

Z konkrétních projektů můžeme jmenovat např.: 

� 2010-2012 - OPVK - příjemce a realizátor projektu Podpora průřezového tématu 

environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních 

technologií - č. CZ.1.07/1.1.00/08.0030. Aktivity: 

1. program Ekoporadna do škol (vytvoření 6 nových výukových programů, 

tvorba pomůcek a pracovních listů, 45 ověřovacích opakování) 

2. program Děti pečují o přírodu (realizace 120 ekovýchovných brigád pro školy 

na chráněných územích a tvorba vzdělávacích materiálů k ochraně přírody) 

3. Vytvoření výukového SW pro interaktivní tabule na téma vodní ekosystém 

- CD-ROM 

4. program Poradenství pro začleňování Environmentální výchovy do školních 

vzdělávacích programů a jejich realizaci (900 hodin konzultací pro učitele) 

5. Metodické semináře pro pedagogické pracovníky k práci s pomůckami a SW 

pro ekologickou výchovu (24 seminářů) 

6. Tvorba nových metodických materiálů - 4 druhů/3020ks 
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� 2007-2008 - OPRLZ - partnerství v projektu Síť environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Jmk 2 - vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví 

� 2005-2007 - OPRLZ - partnerství v projektu Síť environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Jmk 1 - vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví 

� 2005-2008 - OPRLZ - partnerství v projektu Síť informačních center 

zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji 

Vysočina - aktivita tvorba vzdělávacích materiálů pro učitele a seminářů k nim 

� 2007-2008 - subdodavatel poradenských služeb pro školy v projektu OPRLZ 

- Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do 

školních vzdělávacích programů - realizováno přes 600 hodin konzultací 

k tvorbě a realizaci ŠVP na školách 

� 2007 a 2008 - pilotní projekty Ekoporadna do škol a Děti pečují o přírodu 

 

Zkušenost s prací s cílovou skupinou: 

21 let vydáváme publikace a výukové pomůcky pro environmentální výchovu 

a vzdělávání a pořádáme k nim vzdělávací semináře. 5 let realizujeme přímé vzdělávací 

programy pro žáky a studenty pro MŠ, ZŠ i SŠ zaměřené na environmentální témata. 

Z posledních let můžeme uvést tyto činnosti: 

� realizujeme výukové programy pro školy - v nabídce máme aktuálně 

17 interiérových výukových programů, které chodíme realizovat přímo do škol 

a 4 terénní. 

� dlouhodobý Děti pečují o přírodu - cca 50-60 brigádnických vzdělávacích akcí 

se školními třídami každým rokem 

� v rámci projektu OPVK jsme realizovali pilotní dlouhodobý školní projekt "Od 

semínka k lesu" - 14 zapojených tříd ze 4 škol, 1,5 roku dlouhý projekt. 

� poradenství se začleňováním průřezového tématu Environmentální výchova do 

ŠVP - přes 1000 hodin konzultací pro učitele, koordinátory EV na školách 

a ředitele škol 

� 10 ročníků vzdělávací exkurze Toulavý autobus po školních zahradách 

a přírodních učebnách pro pedagogické pracovníky 

� pořádáme metodické semináře pro pedagogické pracovníky akreditované 

v systému DVPP 
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� vyrábíme originální sady výukových pomůcek zvané "krabice" a řadu publikací 

pro ekologickou výchovu a vzdělávání 

� provozujeme internetový portál EKOKATALOG.CZ nabízející učitelům 

a dalším pedagogickým pracovníkům přehled dostupné ekovýchovné literatury 

a výukových pomůcek 

 

Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:  Ne 

Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech: Ano 

Výše podpory de-minimis:     158 807,23 

Datum podpory de-minimis:     03.09.2009 

 

Statutární zástupci: 

Příjmení:  Laštůvka   Jméno:  Petr 

Titul před:  Ing.    Titul za:  

Funkce osoby:  ředitel    Telefon: 775580203 

E-mail:  reditel@rezekvitek.cz 

 

 

Kontaktní osoby: 

Příjmení:  Synek    Jméno:  Vít 

Titul před:  Ing.    Titul za:  

Funkce osoby:  předseda   Telefon: 543216483 

E-mail:  predseda@rezekvitek.cz 

 

Oficiální adresa: 

Kraj:   Jihomoravský   Okres:  Brno-město 

Obec:   Brno    Část obce: Štýřice 

Městská část:  Brno-střed   Ulice:  Kamenná 

PSČ:  639 00   Č.p.: 177   Č.o.: 6 

WWW:  www.rezekvitek.cz 
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4.2.4 Partner projektu 

Není partner projektu. 

 

4.2.5 Popis projektu 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je vytvořit a realizovat kvalitní a dlouhodobé environmentální 

vzdělávací programy pro ZŠ i SŠ v Jihomoravském kraji. 

Konkrétní cíle jsou tři: 

1. Zvyšování „ekogramotnosti“ žáků a pedagogických pracovníků 

2. začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávací programů 

podpořit tvorbou a realizací kvalitních dlouhodobých programů, jež budou mít 

nejen přímý dopad pro zapojené žáky a učitele, ale budou i modelovým 

příkladem, jak podobné programy realizovat. K tomu slouží i tiskem vydané 

metodické materiály. 

3. Podpořit využívání moderních technologií ? především interaktivní tabule 

a internetového portálu i pro ekologickou výchovu a vzdělávání. To je 

vzdělávací oblast, kde jsou tyto technologie nejméně využívány i vzhledem k 

nedostatku vhodných materiálů. 

 

Zdůvodnění potřebnosti: 

Environmentální výchova by měla být součástí všech školních vzdělávacích programů 

(ŠVP) základních škol i středních škol. Tato tematická oblast je však často řešena jen 

jednorázovými aktivitami, což odráží i nabídka většiny ekovýchovných středisek 

nabízejících odborné programy pro školy. Dle výzkumů dopadu různých vzdělávacích 

aktivit vychází dlouhodobé projekty jako mnohem účinnější než aktivity jednorázové. 

Proto chceme rozšířit nabídku pro školy o dlouhodobé vzdělávací programy, které jsou 

svým rozsahem ještě přijatelné pro začlenění do školní výuky. 

Nově vytvořené sady programů a školní projekt budou pilotně ověřeny na 10 či 15 

třídách a jejich metodika dle zpětné vazby upravena, stanou se tak modelovým 

příkladem pro využití dalšími školami i díky tiskem vydané a zdarma distribuované 

metodice. 
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Kvalitních pomůcek pro environmentální výchovu a vzdělávání je oproti jiným 

vyučovaným předmětům a tématům reálný nedostatek, což je způsobeno i malým 

zájmem o tuto oblast v minulosti. Zájem o environmentální témata a poptávka po 

originálních a kvalitních pomůckách stále roste a je třeba ji uspokojovat, aby realizace 

ekologické výchovy byla co nejkvalitnější. Moderním typem pomůcky pro vzdělávání 

jsou interaktivní tabule, které se rychle šíří na většinu škol. Co chybí, je kvalitní 

software a připravené výukové programy, zvláště pro environmentální výchovu. Proto 

chceme s tvorbou ekovýchovných materiálů pro interaktivní tabule pokračovat 

a nabídku rozšiřovat. Pro šíření a sdílení nabídky je vhodným nástrojem internetový 

portál s řízeným přístupem. Projekt je koncipován tak, aby jej Rezekvítek zvládl 

vlastními silami - bez partnerů - a vychází ze zkušeností z realizace našich dřívější i 

současných programů. 

 

Popis cílové skupiny: 

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji. 

Tato cílová skupina pociťuje stále nedostatečné množství nabídky kvalitních výukových 

programů a to zvláště dlouhodobých, které by mohli vhodně začlenit do své výuky a do 

kterých by se mohli zapojit. Obzvláště pedagogové zaměření na environmentální témata 

a koordinátoři EVVO na školách pociťují nedostatek vhodných materiálů a SW pro 

využití interaktivní tabule pro EVVO. Nabídka aktivit včetně forem a témat vychází 

z přímé poptávky škol a pedagogů se kterými dlouhodobě pracujeme. Tito pedagogové 

nemají v rámci svých úvazků kapacitu tvořit si tyto dlouhodobé programy na dostatečně 

kvalitní propracované úrovni sami, nehledě na to, že tvorba a sdílení těchto programů 

pro více škol najednou je mnohem efektivnější. 

Konkrétně bude do projektu přímo zapojeno: 

� pedagogové ZŠ a SŠ zapojení do aktivit - minimálně 95 

� žáci ZŠ a SŠ zapojení do aktivit - minimálně 990 

� pedagogové ZŠ a SŠ - příjemci metodiky školního projektu ? 500, tisíce žáků, 

kteří pak tento projekt budou na školách realizovat 

� pedagogové a žáci ZŠ a SŠ - příjemci brožury o CHÚ v Brně – 500 

� pedagogové ZŠ a SŠ - příjemci plakátu CHÚ v Jihomoravském kraji – 500 
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Nepřímo budou ovlivněni žáci pedagogů zapojených do využívání metodického portálu 

a příjemců výukových materiálů – desetitisíce. 

Nepřímo budou také ovlivněni pedagogové, které aktivity inspirují, či se později 

dostanou k výstupům už mimo rámec tohoto projektu. 

 

Zapojení a motivace cílové skupiny: 

Žáci ZŠ a SŠ budou zapojeni především do klíčových aktivit 1-4. Uvedené aktivity jsou 

novým, zpestřujícím způsobem realizace environmentální výchovy v rámci ŠVP a žáci 

se do nich rádi zapojují. Jako odměnu, budou žáci dostávat vzdělávací materiály 

(pracovní listy, samolepky s rostlinami a zvířaty vodních ekosystémů) a zajímavé 

výukové pomůcky. 

Učitelé ZŠ a SŠ budou zapojeni do všech aktivit. Aktivity 1 -4 jim usnadní a zpestří 

realizaci environmentální výchovy v rámci ŠVP. 

Aktivita 5 - rozšíří možnosti využití interaktivní tabule ve výuce environmentálních 

témat a umožní tak učitelům využívat nové a inovativní metody vzdělávání. Pro 

pedagogy bude také zajímavé sdílení metodických materiálů přes internetový portál 

a přímý interaktivní přístup k informacím o chráněné přírodě přímo na něm. Zároveň 

zde najdou spoustu námětů pro tvorbu přírodní učebny ? tedy přímé náměty pro 

praktickou činnost se žáky. Aktivita 5 tedy přináší učitelům velké množství praktických 

námětů a informací, zároveň metodické materiály plošně zasáhnou učitele z celého kraje 

a podpoří kvalitu a inovativnost jejich vzdělávací a ekovýchovné práce. To, že budou 

distribuovány zdarma, usnadní jejich rozšíření a využívání. 

Jednoznačnou motivací pro obě skupiny je, že aktivity projektu pro ně budou bezplatné. 

 

Přínos pro cílovou skupinu: 

Žáci ZŠ a SŠ - získají praktické a zajímavé informace o environmentálních tématech, 

pozitivní zkušenosti a návyky směrem k životnímu prostředí a ochraně přírody. Aktivity 

projektu rozvinou jejich kompetence především v oblasti sociální, činnostní a občanské, 

především v aspektech environmentálních. 

Učitelé ZŠ a SŠ - získají praktické informace a poznatky pro zlepšování, inovování 

a realizaci ŠVP, především průřezového tématu environmentální výchova. Získají velké 
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množství kvalitních metodických materiálů – publikací a pomůcek - pro svou práci. 

Získají kvalitní výukový materiál pro realizaci výuky na interaktivní tabuli, což podpoří 

začleňován ICT mezi vzdělávací metody vhodné pro ekologickou výchovu. 

 

Rizika projektu: 

Rizik projektu, které by ohrozily jeho realizaci, není mnoho - s většinou aktivit máme 

již zkušenosti, a to velice dobré, a jsou nastaveny aby byla rizika minimalizována. 

Projekt může ohrozit: 

� výrazné zmenšení zájmu cílových skupin o environmentální témata 

� ztráta členů realizačního týmu - například odchod koordinátorky aktivit 01-04 na 

mateřskou dovolenou 

� malá kvalita lektorů (především externích) může snížit zájem škol o aktivity 

 

Popis opatření na eliminaci rizik: 

Výrazný pokles zájmu o environmentální témata je málo pravděpodobný, pro zvýšení 

zájmu vydá Rezekvítek, i v rámci tohoto projektu, řadu pěkných a zajímavých 

vzdělávacích materiálů, které žáky i učitele zaujmou a inspirují k dalšímu zájmu. 

Ztrátu členů realizačního týmu v nejbližší době neočekáváme - v případě, že toto bude 

hrozit, začneme včas připravovat a zaškolovat nového koordinátora a realizátora aktivit. 

Pro kvalitu lektorů našich programů děláme následující - pečlivě vybíráme zájemce 

o lektorování, zpravidla z řad studentů pedagogické fakulty a přírodovědných oborů VŠ, 

na semináře pro učitele pak pedagogy z praxe. Lektoři výukových programů jsou řádně 

zaškoleni a první programy absolvují za doprovodu koordinátorky. Pravidelně probíhají 

náslechy a hodnocení kvality lektorů na programech. 

 

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF: 

Aktivita 1 - Školní roční projekt "Voda kolem nás" ? Hotová metodika včetně 

kopírovatelných pracovních listů bude rozdána zájemcům z řad pedagogů a sdílena na 

metodickém portálu. Zároveň počítáme s dalšími ročníky přímé realizace - náklady na 

takto komplexní program jsou ale větší a tak na pokračování budeme shánět i dotační 

prostředky. 
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Aktivita 2: Sada výukových aktivit "Ochrana přírody" - předpokládáme pokračování 

realizace výukových programů i po skončení projektu, včetně rozšiřování nabídky 

témat, a to za poplatek od cílových skupin (nejdražší je vždy tvorba programu 

- realizace je možná za, pro školy, přijatelné ceny). Výukové materiály vydané v rámci 

projektu budeme, dle zájmu učitelů, podle potřeby znovu tisknout a distribuovat tak, 

aby se dostali k co největšímu počtu zájemců. Sada pomůcek bude také k dispozici na 

zapůjčení pro učitele, kteří si budou chtít projekt realizovat sami dle metodiky. 

Aktivita 3: Sada programů o vodě "Vodní balíček" - předpokládáme pokračování 

realizace výukových programů i po skončení projektu, včetně rozšiřování nabídky 

témat, a to za poplatek od cílových skupin. 

Aktivita 4: Sada programů o vodě "Lesní balíček" - předpokládáme pokračování 

realizace výukových programů i po skončení projektu, včetně rozšiřování nabídky 

témat, a to za poplatek od cílových skupin. 

Aktivita 5: Metodické materiály a portál k využití interaktivní tabule pro EVVO 

- Materiály vytvořené v rámci projektu budou na portálu k dispozici zdarma i po 

skončení projektu. Na provoz a aktualizace portálu hodláme získat finanční prostředky 

jednak ze sponzorských darů, jednak zpoplatněním dalších materiálů vytvořených 

a sdílených Rezekvítkem po skončení projektu. 

 

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní: 

Projekt má jednoznačný přínos pro zlepšení a inovativnost metod realizace průřezového 

tématu environmentální výchova v ŠVP nejen zapojených škol. 

� Přinášíme nové a zajímavé metody práce - výukové programy přímo ve škole s 

využitím aktivizujících a interaktivních metod. 

� Přivádíme žáky během výuky přímo do terénu a kombinujeme informační 

metody s praktickými činnostmi a zážitkovým vzděláváním. 

� Uvedené výukové programy a aktivity propojíme do dlouhodobých a metodicky 

provázaných celků, které znásobí účinnost vzdělávacích programů 

� Vytvoříme nové metodické materiály a pomůcky, přinášíme je do škol a učíme 

učitele s nimi pracovat (tedy nejen že materiály obdrží, ale naučí se je 

i používat). 
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� Pro podporu využívání ICT a interaktivních tabulí v environmentálním 

vzdělávání vytvoříme nové kvalitní výukové materiály a aplikace včetně 

metodiky pro učitele. 

� Vytvoříme portál propojující prvky využitelné přímo pro interaktivní tabuli 

(přehled CHÚ JMK, prvky přírodní zahrady), tak umožňující stahování a sdílení 

dalších materiál - vše tak učitelé najdou na jednom místě. 

 

Vazby na jiné projekty: 

Rezekvítek v současnosti nepodává žádný další projekt do evropských fondů, včetně 

OPVK. Tento projekt navazuje a rozvíjí obdobné aktivity z projektu financovaného 

z OPVK a realizovaného v letech 2010-2012. 

 

Vnit řní postupy řízení a organizace, vnitřní kontrolní systém: 

Činnost Rezekvítku, a tedy i realizaci tohoto projektu, zajišťuje kancelář Rezekvítku 

- profesionální část občanského sdružení, v čele s ředitelem kanceláře Petrem 

Laštůvkou. 

Ředitel bude řídit celý projekt, bude působit jako odborný metodik aktivit 1-4 a také 

přímo koordinovat a realizovat aktivitu 5 - tvorbu nových metodických materiálů 

a internetového portálu. 

Aktivity 1-4 budou koordinovat a realizovat dvě samostatné projektové pracovnice 

a jedna z nich bude řídit také externí lektory těchto aktivit. 

K řízení realizace budou pořádány pravidelné porady realizačního týmu cca jedou za 1,5 

měsíce a realizace aktivit vyhodnocována a vykazována vždy na konci každého čtvrtletí 

projektu. 

Účetnictví administraci projektu budou zajišťovat hlavní a pomocná účetní, které 

pracují v naší organizaci dlouhodobě a mají zkušenost s podobně velkými projekty, 

včetně OPVK. 

Tento způsob řízení a realizace projektů je v naší organizaci zaběhlý a osvědčený. 

 

4.2.6 Podporované aktivity 

Název podporované aktivity: 

Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 
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Název podporované aktivity: 

Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných 

předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování. 

 

4.2.7 Území dopadu a realizace 

Území dopadu: 

Jihomoravský kraj 

 

4.2.8 Klí čové aktivity 

Číslo aktivity:   01 

Název klíčové aktivity:  Školní roční projekt „Voda kolem nás“ 

Na realizaci se podílí: 

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 445 575,00 

ESF způsobilé výdaje: 445 575,00 

ERDF způsobilé výdaje: 0,00 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

Dle výzkumů dopadu různých vzdělávacích aktivit vychází dlouhodobé projekty jako 

mnohem účinnější než aktivity jednorázové. Proto se v posledních době zaměřujeme na 

tvorbu a realizaci podobných vzdělávacích programů - v minulých letech jsme úspěšně 

absolvovali dva podobné školní projekty a poptávka po těchto produktech stále stoupá. 

V rámci tohoto projektu chceme vytvořit a vyzkoušet modelový školní projekt na téma 

voda a vodní ekosystémy. Pilotní ověřování projektu budeme realizovat v 15 třídách 

v rámci různých spolupracujících škol. Zacílen bude na žáky 3. - 5. tříd ZŠ a doba trvání 

bude cca jeden školní rok. Princip školního projektu bude následující: zapojený 

pedagog obdrží 6x (tedy vždy na 1-1,5) měsíce pro svou třídu náměty na aktivity 

směřující k vytyčeným vzdělávacím cílům projektu, včetně pracovních listů, podrobné 

metodiky a potřebných pomůcek. Součástí projektu budou také 3 výukové programy 

realizované letory Rezekvítku, které mají motivační, aktivizační a zpětnovazebnou 

funkci. Výukové programy budou realizovány na úvod, v průběhu a na závěr projektu, 

tak aby byl zachován kontinuální kontakt se žáky. Závěrečný výukový program bude 



61 
 

realizován v terénu přímo u vody. Na základě zpětné vazby od zapojených pedagogů 

bude program dále upraven a vznikne finální tištěná metodika, včetně kopírovatelných 

pracovních listů. Metodika bude vydána v počtu 500 kusů a rozdána učitelům 

jihomoravských škol. 

V rámci aktivity chceme pro žáky jako součást motivace k jednotlivým úkolům vytvořit 

10 druhů vzdělávacích samolepek s živočichy a rostlinami z vodních ekosystémů, 

každou v 1000 kusech - na druhé straně samolepky je název živočicha či rostliny 

a informace o něm. Samolepky budou jako motivační nástroj rozdávány i v aktivitách 

02-04. 

Pro pracovní listy k jednotlivým částem školního projektu vytiskneme 4000 

jednobarevných podkladů, na které pak budou kopírovány jednotlivé úkoly pracovních 

listů. 

Výstup klíčové aktivity: 

� 1 modelový školní projekt realizovaný v 15 třídách ZŠ 

� žáků - 15 tříd x 22 = minimálně 330 

� pedagogů - 15 tříd x 1 = minimálně 15 

� minimálně 5 zapojených škol 

� 500 kusů metodiky 

� 4000 podkladů pro pracovní list 

� 10 druhů samolepek á 1000 ks 

 

 

Číslo aktivity:   02 

Název klíčové aktivity:  Sada výukových aktivit „Ochrana přírody“ 

Na realizaci se podílí: 

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 361 625,00 

ESF způsobilé výdaje: 361 625,00 

ERDF způsobilé výdaje: 0,00 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

Dle výzkumů dopadu různých vzdělávacích aktivit vychází dlouhodobé projekty jako 

mnohem účinnější než aktivity jednorázové. Proto se kromě dlouhodobých projektů 
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chceme zaměřit i na tvorbu sérií propojených výukových programů a vzdělávacích 

aktivit, které budou násobit vzdělávací efekt. 

V rámci této aktivity chceme nově vytvořit a pilotně realizovat sady výukových aktivit 

s tématem ochrana přírody pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Sada bude obsahovat 

tři výukové programy: 

1. Interiérový výukový program realizovaný přímo ve třídě (teorie ochrany 

přírody), 

2. exkurze na některé zajímavé chráněné území města Brna (v plánu je NPR 

Hádecká planinka), 

3. akce z našeho dlouhodobého programu Děti pečují o přírodu, kde se žáci zapojí 

přímo do péče o některé chráněné území ve svém okolí. 

Délka programů bude 2 vyučovací hodiny u interiérového programu ve třídě 

a 3-4 hodiny u terénního. Součástí aktivity bude vytvoření originálních výukových 

pomůcek, pracovních listů a metodiky. Pro zapojené školy bude série programů zdarma 

- cílem bude zpětná vazba pro vylepšení tvořených programů. 

V rámci aktivity chceme vytvořit také dvě výukové pomůcky, které budou pro svou 

výuku o ochraně přírody moci využít i pedagogové nezapojení přímo do pilotní série 

našich výukových aktivit: 

1. Brožura o chráněných územích města Brna - v minulosti jsme vydali informační 

karty pro školy s jednotlivými územími, nyní chceme tyto informace včetně 

fotografií převést do praktické brožury a doplnit návodem, jak se na jednotlivá 

území nejlépe dostat. Vydáme 500 kusů k rozdání pedagogům. 

2. Plakát chráněných území Jihomoravského kraje - plnobarevný, velikosti A1 

v nákladu 500 ks pro rozdej pedagogům. V minulosti užívány podobné a jsou 

učiteli velmi ceněny. 

Výstup klíčové aktivity: 

� sada tří výukových aktivit včetně pomůcek 

� 10x realizace celé sady výukových aktivit (tedy 10*3 =30 vzd. aktivit) 

� zapojeno minimálně 220 žáků (10x22) a 10 pedagogů 

� 220 ks kopírovaných pracovních listů 

� 500 ks brožura CHÚ města Brna (rozdej zdarma školám v JMK) 

� 500 ks - plakát CHÚ JMK - vel. A1 (rozdej zdarma školám v JMK) 
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Číslo aktivity:   03 

Název klíčové aktivity:  Sada programů o vodě „Vodní balíček“ 

Na realizaci se podílí: 

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 268 908,00 

ESF způsobilé výdaje: 268 908,00 

ERDF způsobilé výdaje: 0,00 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

Dle výzkumů dopadu různých vzdělávacích aktivit vychází dlouhodobé projekty jako 

mnohem účinnější než aktivity jednorázové. Proto se kromě dlouhodobých projektů 

chceme zaměřit i na tvorbu sérií propojených výukových programů a vzdělávacích 

aktivit, které budou násobit vzdělávací efekt. 

V rámci projektu chceme nově vytvořit a pilotně realizovat sadu 3 výukových 

programů, které budou určeny pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. Výukové 

programy budou zaměřeny na téma voda a vodní ekosystémy: 

1. Interiérový výukový program realizovaný přímo ve třídě (teoretické informace o 

vodním ekosystému), 

2. VP bude terénní se zaměřením na tekoucí vodu, 

3. VP bude též terénní se zaměřením na vodu stojatou. 

Délka programů bude 2 vyučovací hodiny u interiérového programu ve třídě a 3 - 4 

hodiny u terénního. V závěru sady programů budou žáci schopni porovnat ekosystém 

vody tekoucí a stojaté. Součástí aktivity bude vytvoření originálních výukových 

pomůcek, pracovních listů a metodiky. Pro zapojené školy bude série programů zdarma 

- cílem bude zpětná vazba pro vylepšení tvořených programů a úpravu metodiky. 

Výstup klíčové aktivity: 

� sada tří výukových programů včetně pomůcek (tedy 10*3 =30 programů) 

� 10x realizace sady výukových programů 

� zapojeno minimálně 220 žáků (10x22) a 10 pedagogů 

� 660 ks kopírovaných pracovních listů (1x prac. list pro interiér, 1x prac. list 

tekoucí voda a 1x prac.list stojatá voda) 

 

 

  



64 
 

Číslo aktivity:   04 

Název klíčové aktivity:  Sada programů o lese „Lesní balíček“ 

Na realizaci se podílí: 

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 287 786,00 

ESF způsobilé výdaje: 287 786,00 

ERDF způsobilé výdaje: 0,00 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

Dle výzkumů dopadu různých vzdělávacích aktivit vychází dlouhodobé projekty jako 

mnohem účinnější než aktivity jednorázové. Proto se kromě dlouhodobých projektů 

chceme zaměřit i na tvorbu sérií propojených výukových programů a vzdělávacích 

aktivit, které budou násobit vzdělávací efekt. 

V rámci projektu chceme nově vytvořit a pilotně realizovat sadu 3 výukových 

programů, které budou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ. Výukové programy budou 

zaměřeny na téma les a lesní ekosystém: 

1. Interiérový výukový program realizovaný přímo ve třídě (teoretické informace 

o lesním ekosystému), 

2. VP bude terénní zaměřený na prozkoumání složek lesního ekosystému přímo 

v lese, 

3. VP bude též terénní zaměřený na lesnictví a opravdovou praktickou výsadbu 

konkrétního lesa. 

Délka programů bude 2 vyučovací hodiny u interiérového programu ve třídě 

a 3-4 hodiny u terénního. Součástí aktivity bude vytvoření originálních výukových 

pomůcek, pracovních listů a metodiky. Pro zapojené školy bude série programů zdarma 

- cílem bude zpětná vazba pro vylepšení tvořených programů a úpravu metodiky. 

Výstup klíčové aktivity: 

� sada tří výukových programů včetně pomůcek (tedy 10*3 =30 programů) 

� 10x realizace sady výukových programů 

� zapojeno minimálně 220 žáků (10x22) a 10 pedagogů 

� 660 ks kopírovaných pracovních listů (1x prac. list interiér, 1x prac. list terén - 

ekosystém a 1x prac. list. terén – lesnictví) 
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Číslo aktivity:   05 

Název klíčové aktivity: Metodické materiály a portál k využití 

interaktivní tabule pro EVVO 

Na realizaci se podílí: 

Náklady na klíčovou aktivitu: Celkem způsobilé výdaje: 666 926,00 

ESF způsobilé výdaje: 666 926,00 

ERDF způsobilé výdaje: 0,00 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

V rámci projektu chceme vytvořit internetový portál pro podporu EVVO 

v Jihomoravském kraji, především s využitím interaktivní tabule. Portál bude mít v této 

počáteční fázi několik základních modulů: 

1. Interaktivní mapu jihomoravské chráněné přírody s informacemi o jednotlivých 

územích (modul bude upraven pro přímé použití na IT). 

2. Inspirace pro přírodní učebny - přehled jednotlivých prvků vhodných do 

přírodní učebny na školách, včetně návodů a příkladů realizace ze škol (máme 

spoustu inspirace z 10 ročníků Toulavých autobusů po školních zahradách 

a přírodních učebnách a poradenství školám). 

3. Prostor pro sdílení metodických materiálů a materiál na interaktivní tabuli 

vytvořených školami (v rámci OPVK projektů vzniká řada materiálů - tohle 

bude mimo jiné prostor pro jejich jednoduché sdílení a navíc hojně 

navštěvovaný díky dalším pro pedagogy zajímavým materiálům). 

4. Prostor pro stažení metodických materiálů a aktivit pro IT vytvořených 

Rezekvítkem. 

Pro sdílení a využití portálu se budou jednotlivé školy/pedagogové registrovat - bude 

tak kontrola využití pedagogy z JMK. 

Dále chceme vytvořit a dát na portál ke stažení prvních 10 metodických materiálů 

a aktivit pro interaktivní tabuli vytvořených Rezekvítkem. Formát těchto materiálů bude 

„předváděcí sešit IT“ ovšem univerzální pro všechny tabule, nebo interaktivní hříčka se 

vzdělávacím obsahem. Ke každému materiálu bude ke stažení k dispozici i metodika 

pro pedagoga. Náměty jednotlivých aktivit budou vycházet především z klíčových 

aktivit tohoto projektu 1-4 a budou tedy věnovány tématům ochrany přírody, vodní 

a lední ekosystém. 
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Máme zkušenost s vytvořením a provozováním dvou portálů - www.ekokatalog.cz 

(portál s informacemi o publikacích a pomůckách pro EVVO) a www.ekoradce.cz 

(portál jihomoravských ekoporaden). Také máme zkušenosti s tvorbou programů pro 

interaktivní tabule - v minulosti jsme vytvořili CD s programy o lesním ekosystému 

a nyní tvoříme CD s programy o vodním ekosystému. 

Výstup klíčové aktivity: 

� 1x internetový portál s vytvořenými 4 popsanými moduly 

� minimálně 50 registrovaných škol/pedagogů do konce projektu 

� 10 metodických materiálů a aktivit pro interaktivní tabuli 

 

4.2.9 Harmonogram klíčových aktivit 

Tab. 4: Harmonogram klíčových aktivit pro rok 2013 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Školní roční projekt "Voda 
kolem nás"

X X X X X X X X

Sada výukových aktivit 
"Ochrana přírody"

X X X X X X X X X X X X

Sada programů o vodě 
"Vodní balíček"

X X X X X X X X X X X

Sada programů o lese "Lesní 
balíček"

X X X X X X X X X X X X

Metodické materiály a portál 
k využití interaktivní tabule 

pro EVVO
X X X X X X X X X X X X

2013
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Tab. 5: Harmonogram klíčových aktivit pro rok 2014 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

4.2.10 Realizační tým 

Počet osob realizačního týmu:  20 

 

Tab. 6: Složení realizačního týmu 

Číslo: Název pozice: Úvazek: Forma: 

001 Věcný koordinátor a realizátor aktivit 140 % Prac. smlouva 

002 Odborný metodik a realizátor KA05 50 % Prac. smlouva 

003 Grafik 35 % Prac. smlouva 

004 DPP - lektoři 300 hod. DPP 

005 DPP - pomocník odborný 180 hod. DPP 

006 Autoři   26 hod. Autorský honorář 

 
Zdroj: vlastní tvorba podle podkladů sdružení 

  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Školní roční projekt "Voda 
kolem nás"

X X X X X X X X X X X X

Sada výukových aktivit 
"Ochrana přírody"

X X X X X X X X X

Sada programů o vodě 
"Vodní balíček"

X X X X X X X X

Sada programů o lese "Lesní 
balíček"

X X X X X X X X X X

Metodické materiály a portál 
k využití interaktivní tabule 

pro EVVO
X X X X X X X X X X X X

2014



68 
 

Odborné pozice: 

Název pozice:   Věcný koordinátor a realizátor aktivit 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    Pracovní smlouva 

Úvazek:   140 % 

Sazba:    19.000,- Kč/měsíc 

Přepočet dle úvazku:  26.600,- Kč/měsíc 

Pracovní náplň: 

O úvazek se podělí dvě pracovnice. Jejich úkolem bude koordinace a kompletní 

realizace klíčových aktivit 01-04. Především vymýšlení a tvorba veškerých programů, 

jejich realizace, komunikace se zapojenými školami a pedagogy, organizace a realizace 

schůzek s nimi, tvorba obsahu všech vzdělávacích materiálů, pomůcek, apod. 

Úzce budou spolupracovat s grafičkou projektu a odborným metodikem. 

 

Název pozice:   Odborný metodik a realizátor KA05 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    Pracovní smlouva 

Úvazek:   50 % 

Sazba:    25.000,- Kč/měsíc 

Přepočet dle úvazku:  12.500,- Kč/měsíc 

Pracovní náplň: 

Odborný metodik bude dohlížet po odborné stránce na kvalitu tvořených programů 

a jejich realizaci – formou účasti na plánovacích poradách, připomínkováním 

metodických materiálů a namátkovými náslechy během realizace. 

Zároveň bude samostatně koordinovat a realizovat klíčovou aktivitu 5 - konkrétně řídit 

veškeré dílčí aktivity, tvořit obsah vzdělávacích modulů, tvořit zadání pro tvorbu 

portálu, realizovat jeho tvorbu ve spolupráci se subdodavatelem programovacích prací 

a zajišťovat naplnění informacemi, komunikovat se školami a pedagogy, apod. 
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Název pozice:   Grafik 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    Pracovní smlouva 

Úvazek:   35 % 

Sazba:    19.000,- Kč/měsíc 

Přepočet dle úvazku:    6.650,- Kč/měsíc 

Pracovní náplň: 

Grafička bude dle zadání koordinátorů a realizátorů aktivit vytvářet veškeré grafické 

výstupy ke všem klíčovým aktivitám - pracovní listy ke všem programům, sazbu 

metodik a grafické zpracování výukových pomůcek, grafiku portálu, jeho jednotlivých 

modulů a také vzdělávacích materiálů pro interaktivní tabule, které budeme tvořit. 

 

Název pozice:   DPP - lektoři 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    DPP 

Úvazek:   300 hod. 

Sazba:    150,- Kč/hod. 

Přepočet dle úvazku:   45.000,- Kč 

Pracovní náplň: 

Lektoři budou pomáhat při realizaci některých vzdělávacích aktivit, především tam, kde 

bude potřeba více lektorů najednou (některé terénní aktivity) a pak tam, kde dojde 

k souběhu aktivit dle přání škol a nebude moci učit realizátor aktivity. Lektoři budou 

koordinátorem aktivity předem zaškoleni. Předpokládáme cca 10 lektorů s různou výší 

odpracovaných hodin. 

 

Název pozice:   DPP – pomocný odborník 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    DPP 

Úvazek:   180 hod. 

Sazba:    120,- Kč/hod. 

Přepočet dle úvazku:   21.600,- Kč 
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Pracovní náplň: 

Tito brigádníci budou pomáhat při realizaci některých dílčích aktivit - především při 

tvorbě výukových pomůcek a materiálů dle zadání koordinátora aktivit 01-04, dále při 

zpracovávání informací a dílčích pracích při tvorbě internetového portálu v rámci 

KA05. Předpokládáme cca 6 pomocníků s různou výší odpracovaných hodin. 

 

Název pozice:   Autoři 

Název subjektu:  Rezekvítek 

Forma:    Autorský honorář 

Úvazek:   26 hod. 

Sazba:    1.400,- Kč/hod. 

Přepočet dle úvazku:  36.400,- Kč 

Pracovní náplň: 

Autorské honoráře je vhodnější vyjadřovat v jednotkách "dílo" a tak je zde myšlen 

i počet jednotek. Autorské honoráře chceme v projektu platit za nákup fotografií 

potřebných pro vzdělávací materiály (cca 300-500 Kč/fotografii) a pak za poskytnutí 

autorských vzdělávacích materiálů pro interaktivní tabule (cena1500-3000 dle rozsahu) 

ke zveřejnění na internetovém portálu. 
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4.2.11 Rozpočet projektu 

Tab. 7: Rozpočet projektu 
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Zdroj: vlastní tvorba podle podkladů sdružení 

 

4.2.12 Komentář k rozpočtu 

Tab. 8: Předpokládané zdroje financování 

Zdroj: Náklady: Procenta nákladů: 

Celkové výdaje projektu 2 396 367,60 Kč 100 

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje 2 396 367,60 Kč   

Soukromé spolufinancování 0,00 Kč 0 

Veřejné spolufinancování 

z toho ze strukturálních fondů 2 036 912,46 Kč 85 

z toho ze státního rozpočtu 359 455,14 Kč 15 

Zdroj: vlastní zpracování podle podkladů sdružení 
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Tab. 9: Rozpočet projektu podle aktivit 

Aktivita: Náklady: Procenta nákladů: 

Školní roční projekt "Voda kolem nás" 445 575,00 Kč 18,59 

Sada výukových aktivit "Ochrana přírody" 361 425,00 Kč 15,09 

Sada programů o vodě "Vodní balíček" 268 908,00 Kč 11,22 

Sada programů o lese "Lesní balíček" 287 786,00 Kč 12,01 

Metodické materiály a portál k využití 
interaktivní tabule pro EVVO 

666 926,00 Kč 27,83 

Zdroj: vlastní zpracování podle podkladů sdružení 

 

Harmonogram čerpání rozpočtu: 79 

Pořadí žádosti   Datum předložení  Předpokládaná požadovaná 

o platbu:   žádosti o platbu:   částka: 

01    30.04.2013   300 000,00 Kč 

02    30.10.2013   600 000,00 Kč 

03    30.04.2014   600 000,00 Kč 

04    30.10.2014   600 000,00 Kč 

05    30.01.2015   296 367,60 Kč 

 

4.2.13 Horizontální témata 

Podpora rovných příležitostí: 

Má pozitivní dopad. 

Aktivity projektu jsou směřované k cílovým skupinám bez výraznějších omezení. 

V případě aktivit 2 je jediné omezení územní dostupnost brněnské aglomerace pro 

přímou práci v terénu, u ostatních aktivit lze terénní části přiměřeně přizpůsobit okolí 

školy a odpadá i toto omezení a je jen na účastnících, kterou aktivitu si vyberou a zapojí 

                                                 
79 Zpracováno podle podmínek: Příručka pro žadatele a příjemce IPn OP VK. 9. vyd. [online]. [cit. 2013-
01-24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-ipn-op-vk. 
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se do ní. Školy byly pro zapojení do projektu osloveny po celém kraji již při jeho 

přípravě a před zahájení realizace se tak stane znovu. 

Metodické materiály budou rozdávány na aktivitách projektu a dalších akcích 

a seminářích pro učitele z celého Jihomoravského kraje. 

Projekt zvyšuje dostupnost environmentální výchovy pro co nejširší cílovou skupinu. 

 

Podpora udržitelného rozvoje: 

Je zaměřen. 

Environmentální výchova je základem vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poskytuje mu 

nejen informační, ale i hodnotové a motivační zázemí a je jeho nezbytnou součástí. 

Aktivity projektu jsou všechny směřovány na environmentální výchovu a tedy i na 

udržitelný rozvoj. 

 

4.2.14 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: 2 036 912,46 Kč 

Název typu území: Město 

Číslo typu území: 01 

Název hospodářské činnosti: Vzdělávání 

Číslo hospodářské činnosti: 18 

 

4.2.15 Monitorovací indikátory 

Název indikátoru:  Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP 

Měrná jednotka:  produkt 
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Plánovaná hodnota:  28,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Aktivita 1: 1x modelový školní projekt realizovaný v 15 

třídách ZŠ, 1x tištěná metodika (500ks), 10 druhů 

samolepek (á 1000ks). 

Aktivita 2: 1x sada tří výukových aktivit včetně pomůcek 

(tedy 10 opakování *3 =30 vzd. aktivit), 1x brožura CHÚ 

města Brna (500ks), 1x plakát CHÚ JMK (500ks). 

Aktivita 3: 1x sada tří výukových programů včetně 

pomůcek (tedy 10opakování*3 =30 programů). 

Aktivita 4: 1x sada tří výukových programů včetně 

pomůcek (tedy 10 opakování *3 =30 programů). 

Aktivita 5: 1x internetový portál s vytvořenými 

4 popsanými moduly, 10x metodický materiál či aktivita 

pro interaktivní tabuli. 

 

Název indikátoru:  Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ICT 

Měrná jednotka:  produkt 

Plánovaná hodnota:  11,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Aktivita 5: 1x internetový portál s vytvořenými 

4 popsanými moduly, 10x metodický materiál či aktivita 

pro interaktivní tabuli. 

 

Název indikátoru:  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 

Měrná jednotka:  produkt 

Plánovaná hodnota:  28,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Aktivita 1: 1x modelový školní projekt realizovaný v 15 

třídách ZŠ, 1x tištěná metodika (500ks), 10 druhů 

samolepek (á 1000ks). 
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Aktivita 2: 1x sada tří výukových aktivit včetně pomůcek 

(tedy 10 opakování *3 =30 vzd. aktivit), 1x brožura CHÚ 

města Brna (500ks), 1x plakát CHÚ JMK (500ks). 

Aktivita 3: 1x sada tří výukových programů včetně 

pomůcek (tedy 10opakování*3 =30 programů). 

Aktivita 4: 1x sada tří výukových programů včetně 

pomůcek (tedy 10 opakování *3 =30 programů). 

Aktivita 5: 1x internetový portál s vytvořenými 

4 popsanými moduly, 10x metodický materiál či aktivita 

pro interaktivní tabuli. 

 

Název indikátoru:  Počet odp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání 

Měrná jednotka:  Počet osob 

Plánovaná hodnota:  95,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Aktivita 1: 15 tříd = minimálně 15 pedagogů 

Aktivita 2: zapojeno minimálně 10 tříd = 10 pedagogů 

Aktivita 3: zapojeno minimálně 10 tříd = 10 pedagogů 

Aktivita 4: zapojeno minimálně 10 tříd = 10 pedagogů 

Aktivita 5: minimálně 50 registrovaných škol/pedagogů do 

konce projektu 

 

Název indikátoru:  Počet podporovaných osob v poč. vzděl. celk.-dětí, žáků 

Měrná jednotka:  Počet osob 

Plánovaná hodnota:  990,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Aktivita 1: žáků ? 15 tříd x 22 = minimálně 330 

Aktivita 2: zapojeno minimálně 220 žáků (10 tříd x 22) 

Aktivita 3: zapojeno minimálně 220 žáků (10 tříd x 22) 

Aktivita 4: zapojeno minimálně 220 žáků (10 tříd x 22) 

 

Název indikátoru:  Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 
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Měrná jednotka:  Počet osob 

Plánovaná hodnota:  14,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

Komentář: Koordinátoři a realizátoři aktivit, zaměstnanci - 4x, 

Lektoři na DPP - 10 x 

 

4.2.16 Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ:     001 

Je VŘ evidováno v ISVZ:    Ne 

Název VŘ: Dodávka tiskových služeb pro 

projekt 

Vyhlašovatel: Rezekvítek 

Vyplňované údaje k:     Výběrové řízení 

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:  Podlimitní 

Stav VŘ:      Výběrové řízení plánováno 

Druh výběrového/zadávacího řízení:   Otevřené řízení (§27) 

Vybráno:      Ano 

Specifikace druhu zadavatele:   dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu:    Služby 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:  95 500,00 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2013 

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2013 

Výběrové řízení s více dodavateli:   Ne 

 

Pořadové číslo VŘ:     002 

Je VŘ evidováno v ISVZ:    Ne 

Název VŘ: Dodávka programovacích služeb pro 

projekt 

Vyhlašovatel: Rezekvítek 

Vyplňované údaje k:     Výběrové řízení 

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:  Podlimitní 

Stav VŘ:      Výběrové řízení plánováno 
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Druh výběrového/zadávacího řízení:   Užší řízení (§28) 

Vybráno:      Ano 

Specifikace druhu zadavatele:   dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu:    Služby 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:  220 000,00 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2013 

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.04.2013 

Výběrové řízení s více dodavateli:   Ne 

 

4.2.17 Publicita 

Způsob zajištění publicity: 

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační 

sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.). 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

V rámci projektu vydáme a rozešleme na školy tištěné informační letáky nabízející 

aktivity projektu. Ze všech vzdělávacích akcí pro učitele budou pořizovány prezenční 

listiny s informací o podpoře projektu. O projektu, jeho aktivitách a také o podpoře z 

OPVK budeme informovat v našem měsíčním elektronickém časopise zasílaném 

školám a pedagogům, na které máme elektronický kontakt. 

Informace o podpoře aktivit Rezekvítku z OPVK bude součástí podpisu v e-mailech 

rozesílaných všemi zaměstnanci projektu. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Zvláštní tiskové a mediální zprávy. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

To je samozřejmá součást publicity projektu, kterou budeme realizovat. 

Zprávy o realizovaných aktivitách budeme zveřejňovat v novinkách na našem webu, 

v elektronickém zpravodaji Rezekvěty, který měsíčně rozesíláme. Metodické výstupy se 

pokusíme zveřejnit v odborném časopise pro ekologickou výchovu Bedrník. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Uvědomění příjemců pomoci. 
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Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Všechny materiály vytvořené v rámci projektu budou označeny informací o podpoře z 

tohoto projektu, respektive z prostředků ESF a státního rozpočtu. Na všechny školy v 

kraji bude zaslán několikrát během projektu informační e-mail o nabízených aktivitách 

projektu a jeho podpoře. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Propagační předměty. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Hodláme vytvořit například tyto propagační předměty: 

� Tabuli s logolinkem a informací o podpoře pro použití na všech aktivitách 

projektu, 

� samolepky s logem ESF pro označení majetku pořízeného z projektu, 

� papírové či plátěné tašky s potiskem propagujícím projekt na distribuované 

metodické materiály, 

� trička propagující projekt pro lektory výukových programů a další realizátory 

akcí v rámci projektu. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Viditelné umístění trvalé informační desky. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

Tabuli s logolinkem a informací o podpoře vyvěsíme ve vstupní chodbě našeho sídla. 

 

Způsob zajištění publicity: 

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

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

O aktivitách projektu budeme informovat na konferencích pro učitele pořádaných 

v Jihomoravském kraji Lipkou, dále na seminářích pořádaných Rezekvítkem pro učitele 

v rámci DVPP. 
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Způsob zajištění publicity: 

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech 

dokumentech. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

To je samozřejmá součást publicity projektu, kterou budeme realizovat použitím 

logolinku OPVK a textovou informací všude, kde to bude možné. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Internetové stránky projektu. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

O všech aktivitách projektu budeme primárně informovat ve speciální sekci "Pro školy" 

na stránkách Rezekvítku. 

Dále bude informace o projektu a jeho podpoře součástí internetového metodického 

portálu tvořeného v rámci projektu. Zde budou také zveřejněny všechny veřejné 

výstupy projektu. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

To je samozřejmá součást publicity projektu, kterou budeme realizovat použitím 

logolinku OPVK a textovou informací všude, kde to bude možné. 

 

Způsob zajištění publicity: 

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců. 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: 

To je samozřejmá součást publicity projektu - tedy souhlasíme. 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se věnuji financování projektů z fondů EU. Konkrétně pak 

zabývám projektem pro Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – 

Rezekvítek. 

Pro tento účel jsem vybral operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

financovaný z Evropského sociálního fondu a u nás zastřešený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Toto ministerstvo také projekt, v rámci jeho prioritní osy 1.1, 

spolufinancuje. 

Během zpracovávání dané problematiky jsem se dozvěděl, že získat finanční zdroje 

z EU je poměrně náročný a zdlouhavý proces, kterým i když úspěšně projdete, tak ještě 

není jisté, že se nějaké podpory dočkáte. Situace pro neziskový sektor je stále složitější 

a díky návrhům na spolufinancování, jak je tomu třeba u prioritní osy 3.2, až 50 % je to 

v podstatě nemožné. Dle mého názoru, by se nad tím měla Evropská komise zamyslet. 

Osobně se domnívám, že daleko těžší než zdroje získat je pak následná administrace, 

monitoring a kontrola projektu. 

Věřím, že zpracovávání dané problematiky mi bylo přínosem a pomůže mi při uplatnění 

se v pracovním životě. Snad jsem i já přispěl k chodu Rezekvítku tím, že jsem tuto 

možnost nastínil a ve spolupráci s jeho ředitelkou, zohlednil slabé a silné stránky 

organizace, stejně jako i příležitosti a hrozby. 

Závěrem jsem rád, že mohu oznámit, že zmíněný projekt prošel schválením, získal 

dotace a nyní jej Rezekvítek zdárně realizuje. 
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ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF   Evropský sociální fond 

FR   Fundraising 

FS   Fond soudržnosti 

HSS   Hospodářské a sociální soudržnosti (politika) 

CHKO   Chráněné krajinné oblasti 

CHKÚ   Chráněná krajinná území 

JMK   Jihomoravský kraj 

LAU   Místní administrativní jednotky (klasifikace) 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

NO   Nezisková organizace 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

NUTS   Nomenclature des unités territoriales statistiyues 

(klasifikace územních statistických jednotek) 

OP   Operační program 

OP VK  Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost 

PR   Propagace a komunikace s médii 

ROP   Regionální operační program/y 

ŘOP   Řídící orgán operačního programu 

TOP   Tematické operační programy 

VK   Vlastní kapitál 
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