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Abstrakt:  

 

Bakalářská práce pojednává o přípravě projektu financovaného z fondů Evropské unie. 

Obsahuje vypracovaný návrh optimální podoby projektu financovaného ze 

strukturálních fondů EU, s ohledem na povahu a strukturu požadovaných finančních 

prostředků a v souladu s možnostmi, které nabízí Evropská unie. 

 
Abstract: 

 

Bachelor thesis treats of preparing the project financed from European Union’s financial 

resources. It includes the model of optimal version of the project financed from 

European Union’s financial resources with regard to character and structure of required 

financial support and to possibilities  of European Union. 
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ÚVOD 

 

Evropská unie a my v ní – zářivý ideál nebo cesta do pekel? Tak znělo jedno z témat 

maturitní slohové práce na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem v letech 

2001 – 2005 studovala. Na konci dubna 2005, kdy se maturitní slohová práce psala, 

bylo toto téma aktuální v souvislosti s blížícím se 1. výročím vstupu do EU. Možná 

i proto se toto téma tenkrát na tabuli objevilo. Po krátké úvaze jsem ho vzala za své 

a bylo to poprvé, kdy jsem se naplno veřejně vyjádřila k tomuto významnému kroku, 

navíc písemně, v poměrně oficiálním dokumentu. Nyní se k tématu vstupu do EU opět 

vracím ve své bakalářské práci na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně…A není to 

náhoda. Mezi oběma pracemi totiž existuje jistá paralela. 

 

Tenkrát, při mé slohové práci, jsem spíše místo pochvalných statí plných nadšení do 

textu vklínila odstavce prosáklé skepsí a zklamáním…Měla jsem totiž k tomu své, dalo 

by se říci i tak trochu osobní důvody. 

 

V létě roku 2004 jsem měla zájem absolvovat v době letním prázdnin kurz na 

Olomoucké letní škole. Je to projekt realizován v anglickém jazyce, kdy se do 

Olomouce rok co rok sjíždí studenti středních škol z celého světa, aby se zdokonalili 

v jazyce, rozšířili si obzory v zajímavých oborech a poznali jiné kultury. Velmi mne 

zamrzelo, když jsem se tenkrát dozvěděla, že projekt nebude uskutečněn. Proč? Se 

vstupem do Evropské unie totiž  tato organizace ztratila svého sponzora v USA. Ten své 

odmítnutí zdůvodnil tím, že Česká republika již není rozvíjejícím se státem, nýbrž 

vyspělým členem Evropské unie. Připadalo mi absurdní, že namísto rozšíření obzorů, 

možnosti studovat v zahraničí, poznat nové kultury a zdokonalit se v jazyce (jak v rámci 

své proevpropské kampaně tehdejší premiér Vladimír Špidla sliboval všem, nejen 

středoškolským studentům), jsem se setkala pouze s chaosem, odmítnutím a bezmocí. 

Nastala totiž přesně opačná situace. Díky vstupu do EU musel být tehdejší ročník 

Olomoucké letní školy, která všechny výše zmíněné kvality a zkušenosti nabízí, 

přerušen. Bylo složité najít jiného vhodného sponzora. Problematika vyhotovování 

projektů pro získání prostředků z EU byla pro české podnikatelské i neziskové subjekty 

téměř neznámá. Mimo nesporné ekonomické přínosy jsem tak ve své práci vyjádřila 
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i jistou skepsi nad nevyrovnaností úrovně ekonomiky jednotlivých členských států a nad 

nelehkými úkoly, které nás čekali, např. přijetí Eura, ale také nad neméně náročnou 

problematickou možnosti financování ze zdrojů EU. 

 

Nyní, v roce 2008, kdy uběhlo pár let od vstupu do EU, se situace značně změnila… 

Konečně jsem pocítila i příznivé změny k lepšímu, které se týkají především mého 

studijního života. Naplno se rozběhly např. programy studia na zahraničních vysokých 

školách, uskutečňované prostřednictvím bilaterálních smluv mezi partnerskými 

univerzitami (např. Sokrates/Erasmus apod.). A já, o tři roky zkušenější, se opět 

k tomuto tématu vracím ve své bakalářské práci. Nyní však už ve trochu konkrétnější 

podobě, kterou je právě problematika vyhotovováni projektů pro získání finančních 

prostředků z fondů EU. Vzhledem k tomu, že Olomoucká letní škola má v úmyslu 

využít této možnosti financování a já jsem s jejím vedením stále v kontaktu, rozhodla 

jsem se, že si tento úkol vyberu jako téma své bakalářské práce. Vzhledem k tomu, že 

jsem se programu sama nemohla zúčastnit, je pro mne i jistým zadostiučiněním, že se 

tímto způsobem budu podílet na zkvalitňování služeb a rozšíření možností OLŠ.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

 

1.1 Definování objektu 

 

Olomoucká letní škola 

Olomoucká letní škola, o.p.s. je unikátní mezinárodní projekt, určený středoškolským 

studentům ve věku 15 – 18 let, který si klade za cíl zkvalitnit a doplnit vzdělávání 

studentů středních škol. OLŠ představuje systém, jež rozvíjí středoškolské vzdělávání 

a napomáhá lepším vazbám absolventů na pracovní trh. 

 

Tento program rozvíjí schopnosti a kompetence účastníků,  které jsou pro další studium 

i pozdější praxi nezbytné a na které se v rámci klasického středoškolského studia 

neklade příliš, nebo téměř vůbec, důraz. Jedná se především o tyto schopnosti: 

komunikace, tvůrčí myšlení, jazykové dovednosti, prezentace vlastních projektů, vedení 

diskuze, argumentace, práce v týmu a jeho vedení. Tyto schopnosti jsou v rámci OLŠ 

rozvíjeny především při teambuildingových a leadershipových aktivitách a v seminářích 

globálních studií (global issues), kde se studenti seznamují s aktuálními problémy 

a otázkami dnešního světa. 

 

OLŠ též napomáhá formování budoucí profesní orientace studentů. Poskytuje jim 

zkušenosti se studijními obory sociologie, politologie, ekonomie, ekologie a teorie 

a praxe vedení a řízení (leadership). Studenti jsou konfrontováni s typem výuky 

praktikovaným na vysokých školách v České republice i v zahraničí. Důležitá metoda 

„team building“ se uplatňuje nejen v akademických aktivitách, ale také v aktivitách pro 

volný čas.  

 

Program je vhodně doplněn o kulturní akce, sportovní činnosti a exkurze do 

významných míst Olomouckého kraje a ČR. 

 

OLŠ spolupracuje s americkou organizací ASSIST, která zajišťuje participaci 

amerických studentů - jak technicky, tak finančně. Program je také otevřen 
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středoškolským studentům z jiných zemí EU. Cílem jejich účasti na OLŠ je vedle socio-

kulturního přínosu také snaha vytvořit mezinárodní prostředí, v němž by mohli čerpat 

zkušenosti čeští středoškolští studenti. Kulturní i jazyková výměna, která tak v rámci 

OLŠ mezi středoškoláky probíhá, má pro české studenty neocenitelný přínos a OLŠ je 

organizačně i finančně nejméně náročný způsob, jak takový program zajistit. 

 

Hlavní program OLŠ trvá čtyři týdny. V prvních třech týdnech je program, jak 

akademický, tak kulturní, připraven převážně v Olomouci a jeho okolí. Čtvrtý týden 

programu probíhá "travelling week", tzn. týdenní cestování po České republice, aby 

studenti získali lepší zeměpisný i kulturní přehled o vlasti.  

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou zejména středoškolští studenti ve věku 15 – 18 let. Do této 

kategorie mohou přirozeně spadat i středoškoláci z řad azylantů, imigrantů, etnických 

menšin apod. 

 

Program nabízí taktéž unikátní možnost pro studenty vysokých škol či absolventy 

středních škol, kterým OLŠ nabízí pozice studentských poradců. Ty se rekrutují 

převážně z absolventů OLŠ nebo jiných studentů.  

Program OLŠ podporuje rozvoj jazykových dovedností zúčastněných cílových skupin, 

jelikož je kompletně veden v cizím jazyce (angličtina). 

 

Význam projektu pro Olomoucký kraj 

• Rozšíření znalostí středoškolských studentů ve vybraných oborech  

• Zlepšení znalosti anglického jazyka 

• Zvýšení akademické i kulturní prestiže Olomouckého kraje 

• Navázání bližších kontaktů českých studentů se studenty z partnerských regionů 

a jiných zemí 

• Prostřednictvím studentů z partnerských regionů se s Olomouckým krajem 

seznámí i další občané těchto regionů (rodinní příslušníci, spolužáci, učitelé 

apod.) 
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• Zahraniční i čeští studenti získají informace o možnostech studia na Univerzitě 

Palackého (získání nadaných studentů pro UP, zvýšení prestiže školy)1 

 

 

1.2 Cíle práce 

 

1.2.1 Mikroekonomický cíl 

Cílem práce je tedy vypracování optimální podoby projektu za účelem dosažení 

finanční podpory ze strukturálních fondů EU, s ohledem na povahu a strukturu 

požadovaných finančních prostředků a v souladu s možnostmi, které nabízí EU. 

Cíl spočívá ve vypracování metodologického postupu pro vytvoření modelu projektu, 

který skloubí požadavky dané organizace s reálnými možnostmi získání finanční 

podpory. Výsledkem a přínosem projektu OLŠ je: Získání peněžních prostředků ze 

strukturálních fond ů EU pro spolufinancování aktivit Olomoucké letní školy. 

 

 

1.2.2 Makroekonomický cíl 

Podpora podobných projektů napomáhá prohlubovat a zkvalitňovat základní 

filozofii, resp. význam těchto setkání. Vzájemné poznávání se účastníků  různých 

kultur p řispívá k narušování kulturních a národnostních stereotypů a tím 

předchází xenofobii a rasismu a napomáhá vývoji multikulturní společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vnitřní stanovy a zakládací smlouva Olomoucké letní školy 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Co jsou fondy Evropské unie? 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů 

a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke 

zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což 

je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 

miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 

čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. 

Jak se rozdělují prostředky? 

Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: 

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

• Evropského sociálního fondu (ESF) 

• Fondu soudržnosti (FS) 

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických 

a regionálních operačních programů. Tematické operační programy řídí ministerstva.  

Regionální operační programy jsou řízeny samostatně Regionální radou (RR) 

příslušného regionu soudržnosti. 

Jaké projekty jsou financovány z fondů EU? 

• Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

• Rozvoj lidských zdrojů 

• Ochrana životního prostředí 

• Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou 

• Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce 
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• Podpora podnikání, vědy a výzkumu 

• Rozvoj cestovního ruchu 

• Program rozvoje venkova2 

 

2.2 Programy 2007-2013 

V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 

mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc 

přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož 

Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.   

Česká republika dále musí mít připravenou soustavu programových dokumentů 

a nezbytné institucionální zajištění. Především však musí existovat dostatečné množství 

kvalitních projektů, bez nichž by ani při splnění všech výše zmíněných předpokladů 

Česká republika nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. 

Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem 

programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda 

pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech.  

Klíčové strategické programové dokumenty politiky HSS jsou: Strategické obecné 

zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány hlavní priority politiky HSS 

v období 2007-2013, Národní rozvojový plán (NRP), popisující hlavní rozvojové 

problémy země, Národní strategický referenční rámec (NSRR), který popisuje 

strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje 

systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci 

politiky HSS. 

 

                                                 
2 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Úvodní strana [online]. Dostupné na internetu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz>. Převzato 16. prosince 2007 



 17 

2.3 Operační programy a cíle regionální politiky 

V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů 

nejdůležitějšími dokumenty právě operační programy (OP), které jsou tematicky 

a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů 

dosáhnout. 

V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 

Cíl Konvergence 

Jedná se o podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů 

a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti 

s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických 

operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl 

Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). 

Sedm regionálních operačních programů na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 

mld. €, cca 131,38 mld. Kč): 

• ROP NUTS II Severozápad 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko 

• ROP NUTS II Jihovýchod 

• ROP NUTS II Severovýchod 

• ROP NUTS II Střední Morava 

• ROP NUTS II Jihozápad 

• ROP NUTS II Střední Čechy 

Osm tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč): 

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 
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• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Jedná se  o podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod 

něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. € (cca 11,73 

mld. Kč). 

• OP Praha Konkurenceschopnost 

• OP Praha Adaptabilita 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Jedná se o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů. 

V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti 

operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 

0,39 mld. €. 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 
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• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)3 

 

2.4 Tematické operační programy 

V rámci cíle Konvergence pro období 2007-2013 je připraveno celkem 

8 tematických (sektorových) operačních programů (OP). Každý z těchto 

8 operačních programů má specifické tematické zaměření a je určen pro celé území 

České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.  

Dále existují tzv. vícecílové operační programy, které jsou financovány jak z prostředků 

určených pro cíl Konvergence, tak z prostředků pro cíl regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost a způsobilým územím je proto celá Česká republika včetně Hl. m. Prahy. 

Vícecílovými operačními programy jsou OP Lidské zdroje a zaměstnanost (projekty 

aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb 

a mezinárodní spolupráce), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (projekty 

vytvářející systémový rámec celoživotního učení), Integrovaný operační program 

(modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpora cestovního ruchu) 

a OP Technická pomoc. 

Na tematické operační programy (TOP) cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. € 

(cca 598,6 mld. Kč). Pro doplnění dodejme, že z prostředků cíle Regionální 

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

2,1 mld. Kč).4 

 

 

 

                                                 
3 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Programy 2007 - 2013 [online]. Dostupné na internetu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013>.  Převzato 18. prosince 2007 
4 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Tematické operační programy [online]. Dostupné na internetu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/sektorove-op>. Převzato 18. prosince 2007 
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Obrázek 1: Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro TOP 

v cíli Konvergence 2007 – 2013 

 

Zdroj: [15] 

 

2.4.1 Tematický operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Aktivity OLŠ spadají do tematického operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost, nebo také do tematického operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Záleží na tom, jak bude projekt vystavěn. Pokud budou součástí 

programu i sociálně vyloučení, pak bude program zařazen pod OP LZZ. Pokud však 

bude projekt založen jen na všeobecném vzdělávání, bez účasti výše uvedené skupiny, 

bude program spadat po OP VK. 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, 



 21 

dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování 

kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.  

O podporu v tomto operačním programu mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb, 

vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, 

svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. 

Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72. 

OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu. 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spadá mezi vícecílové tematické 

operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale 

v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb 

a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. 

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), což činí 

přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 

0,32 mld. €. 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační 

program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí 

podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny: 

Prioritní osa 1 – f Adaptabilita 

Prioritní osa 2 – Aktivní politika trhu práce  

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti  

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby  

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce  
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Prioritní osa 6 – Technická pomoc  

V rámci OP LZZ spadají aktivity OLŠ pod prioritní o su č. 3 –  Sociální integrace 

a rovné příležitosti, která je konkretizována těmito, tzv. oblastmi podpory: Např. 

poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu 

začleňování a k prevenci sociálního vyloučení, transformace pobytových zařízení pro 

cílové skupiny osob, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění 

dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy, kurzy , odborné vzdělávání pro 

sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených 

při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních 

zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího 

vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem 

vzdělávání apod.5 

 

2.4.2 Tematický operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění 

a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení 

do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu 

a vývoji. 

O podporu v tomto operačním programu mohou žádat školy a školská zařízení, 

organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, 

ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní 

neziskové organizace a další. 

Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - 

sekce řízení operačních programů. 

OP VK je financován z Evropského sociálního fondu. 

                                                 
5 FONDY EVROPSKÉ UNIE. OP Lidské zdroje a zaměstnanost [online]. Dostupné na internetu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz>. Převzato 29. prosince 2007 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spadá mezi vícecílové 

tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, 

ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též 

z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým 

územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha. Pro OP VK je vyčleněno 1,83 mld. € 

(cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělující operační 

program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí 

podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny: 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání  

Prioritní osa 2 – Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání  

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení  

Prioritní osa 5 – Technická pomoc  

V rámci OPVK spadají aktivity OLŠ pod prioritní osu  č. 3 – Další vzdělávání, 

která je konkretizována těmito, tzv. oblastmi podpory: Např. podpora vzdělávání 

v oblasti obecných a odborných kompetencí, vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na 

podporu obecných kompetencí (jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských 

dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti), rozvoj vzdělávacích 

programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, 

vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších 
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vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání 

a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.6 

 

2.5 Desatero rad úspěšného projektu 

Kdo může žádat 

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být jak fyzické tak právnické 

osoby splňující následující podmínky: 

• sídlo v České republice 

• přímá odpovědnost za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako 

prostředník). 

Mít jasnou představu o tom, co chci realizovat  

Je důležité vědět, jaký projekt bude realizován a projektový záměr si důkladně 

promyslet. 

Jakých cílů chci dosáhnout  

S jasnou představou o projektu souvisí cíle, kterých má být dosaženo. Je nutné si tyto 

cíle vytyčit a vědět, jakou cestou jich dosáhnout. 

Prostudovat si Programový dodatek  

Programový dodatek každého programu podrobně charakterizuje jednotlivé cílové 

skupiny a oblasti pomoci z ESF. Pomůže ujasnit si myšlenku. 

Nevymýšlet nemožné, pohybovat se v mantinelech realizovatelnosti  

Po seznámení s nároky a požadavky příslušného programu kladených na žadatele zvážit 

své časové a odborné možnosti. 

                                                 
6 FONDY EVROPSKÉ UNIE. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost [online]. Dostupné na internetu: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk>. Převzato 29. prosince 2007 
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Být v souladu s právem ČR a EU  

Programy Evropského sociálního fondu v ČR se řídí legislativou EU, ale samozřejmě 

i legislativou ČR. Je důležité tuto legislativu brát v projektech v úvahu. 

Nebát se získat informace – ptát se a konzultovat  

Ve vlastním zájmu kontaktovat především konečné příjemce (vyhlašovatele výzvy). 

Touto činností není nikdo obtěžován, je zdarma a navíc je v zájmu všech o projektu 

vědět a mít už od začátku jasno o správnosti jeho zaměření. Pravidelně sledovat 

internetové stránky.  

Dodržet podmínky výzvy  

Ve výzvě budou přesně definovány podmínky podávání přihlášek. Je důležité dodržet 

všechny uvedené náležitosti. 

Nepodceňovat povinné přílohy a jejich formát  

Dodržovat formální úpravu přihlášky a nezapomenout na všechny povinné přílohy 

k přihlášce. 

Dávat pozor na dodržování termínů  

Dodržovat dané termíny, jejich nedodržením je projekt vystavován neúspěchu. 

 

Čím se nemusíme zatěžovat: 

• Není nutné znát všechny směrnice a nařízení EU 

• Není nutné projekty zpracovávat v angličtině 

• Projekt nemusí vypracovávat pouze certifikovaná agentura 

• Není nutné nad míru přiměřenosti dokládat k projektu velká množství osvědčení, 

dokladů a dokumentace. [10] 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A ANALÝZA 

PROBLÉMU 

 

3.1  Primární problém 

Podstata aktuálního problému je zde jednoznačná. Primárním problémem je 

nedostatek finančních prostředků. To se projevuje v různých oblastech, a to jak 

v organizaci, tak i v samotném průběhu programu OLŠ. Program není pro studenty 

zcela bezplatný, vždy přispívají určitou částkou. Větší část nákladů ale zajišťuje OLŠ 

jako nezisková organizace. Kromě základních potřeb, jako jsou náklady na ubytování, 

stravné a školné, se vyskytují i jiné další náklady. Pro demonstraci jsem vybrala 

2 oblasti, které považuji za zajímavé a důležité. 

Doprava 

Při pořádání různých akcí a výletů je potřeba zajistit vhodnou formu dopravy, která je 

náročná na flexibilitu. Proto je složité zajistit potřebnou dopravu na bázi, jak ji poskytují 

pro své klienty např. různé cestovní společnosti.  OLŠ potřebuje pro své výjezdy vlastní 

dopravu, kterou bude možno přesně přizpůsobit potřebám dané akce. Současný stav je 

tedy takový, že v důsledku využívání služeb různých dopravních společností dochází 

k prostojům, nežádoucím změnám v organizaci, a tím i k vyšším nákladům apod. 

Limitované finanční zdroje tedy ovlivňují logistiku. 

Průvodce, překladatel, kulturní vyžití 

OLŠ do svého programu často zařazuje v rámci volnočasových aktivit návštěvy 

kulturních a přírodních památek na různých místech ČR. Při těchto prohlídkách či 

návštěvách většinou asistuje průvodce, který přednáší v českém jazyce. V nejlepším 

případě se na různých místech objevují informační cedule s popisky daného objektu 

v anglickém, či výjimečně v jiném jazyce. Pro zahraniční studenty je tato situace zcela 

neuspokojivá. Nejinak je tomu např. při návštěvách různých kulturních akcí. Často se 

vyskytují možnosti návštěvy např. zajímavého koncertu, výstavy, filmu v kině apod. 

Vstupné na tyto akce se však v dnešní době pohybuje v řádu stovek korun. OLŠ 
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v současné době není schopna ve většině případů tyto náklady plně hradit. Limitované 

finanční zdroje tedy také determinují dostupnost kvalitního kulturního vyžití, které je 

nedílnou součástí programu. 

Současný stav se ovšem vyznačuje kromě výše uvedeného i následujícími fakty: 

 

3.2 Sekundární problémy 

• Program OLŠ se stále nedá označit jako dostatečně atraktivní pro cílové skupiny. 

Tento fakt souvisí s nízkým povědomím o programu. 

• V souvislosti s výše uvedeným lze konstatovat také nepříliš vysoký zájem ze 

strany studentů. 

• Nepříznivá je také nedostatečná spolupráce ze strany partnerských regionů 

Olomouckého kraje. 

• Konkurence v oblasti pořádání podobných prázdninových projektů se stále 

zvyšuje. To souvisí i se vstupem do Evropské unie. Na jedné straně je zde 

možnost financování ze zdrojů  EU, na straně druhé však také vzrůstající 

konkurence v oboru v důsledku prolínání národních hospodářství. 

 

3.3 Riziko současného stavu  

Samotná schopnost připravit projekt však není jedinou nutnou podmínkou pro realizaci 

žádosti o finanční podporu. Management OLŠ může být schopen stát se kvalitním 

uchazečem o finanční prostředky z EU. Musí však vyčkat na okamžik, kdy bude 

vyhlášena výzva k vyhotovování projektů pro vhodnou prioritní osu a oblast 

podpory. 1. 1. 2007 začalo nové, tzv. sedmileté finanční období. Na každé finanční 

období jsou od státu alokovány určité finanční prostředky. Příslušná ministerstva tedy 

musí veřejně vyzvat – učinit výzvu pro potenciální zájemce o finanční podporu z EU. 

Děje se tak zpravidla jednou za rok. Po výzvě nastává dvouměsíční období, které slouží 
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pro vypracování a odevzdání projektu. S každou výzvou také vycházejí nové metodické 

pokyny – příručky pro uchazeče. 

 

3.4 Analýza projektu žádosti o finanční prostředky z EU 

Projekt se zpracovává ve speciálním programu zvaném BENEFIT . Je to velmi 

přehledný systém, nastavený přesně pro potřeby zpracovávání a vyhodnocování 

projektu. Každý operační program má svůj vlastní BENEFIT. 

Projekt musí obsahovat následující části: 

• Žádost  

• Přílohy 

Jelikož se nepředpokládá, že se příštího ročníku OLŠ zúčastní i sociálně vyloučení, 

bude projekt 15. ročníku OLŠ s největší pravděpodobností spadat pod Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva k  Prioritní ose 3 – Další 

vzdělávání tohoto programu však v době zpracovávání bakalářské práce nebyla 

uveřejněna, stejně tak jako nebyla zveřejněna příručka pro žadatele v tomto operačním 

programu. Proto bude projekt vypracován podle příručky pro žadatele k Operačním 

programu Rozvoj lidských zdrojů, pod který spadaly aktivity OLŠ v minulém 

programovém období. Pro zpracování bude také použit BENEFIT k OP RLZ. 

Žádost v programu BENEFIT je koncipována jako 25 bodů - kolonek, které je třeba 

vyplnit. Každý bod (část žádosti) má svůj název, resp. se určité oblasti. Pokyny pro 

vyplnění, jakož i popis významu jednotlivých kolonek je uveden v příručce pro žadatele 

daného OP. Po vyplnění a potvrzení žádosti se celý program uzavře a vygeneruje klíč 

žádosti. Automaticky se také vygeneruje žádost v pdf formátu. Pro potřeby zpracování 

bakalářské práce provedu po vygenerování žádosti převod z formátu pdf do formátu doc, 

který bude přijatelný pro uvedení žádosti v bakalářské práci. 
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3.4.1 Vyúčtování poskytnuté finanční podpory 

Pro nakládání se svěřenými finančními prostředky je potřeba dodržovat stanovená 

pravidla vyúčtování. Organizace musí dodržet harmonogram vyúčtování. Hospodaření 

se svěřenými prostředky může mít několik fází. Jejich počet i délku si zvolí daná 

organizace. Pro demonstraci uvedu příklad: 

Příklad: 

Organizace si zvolila rozdělení na 3 fáze. 

1. fáze – zahrnuje různé přípravné aktivity, jako jsou např. příprava rekvizit, rezervace 

ubytování na kolejích apod. 

 2 fáze – je přímý projekt. Trvá 3 nebo 4 týdny, tj obsahuje vše, co organizace utratí 

během konání programu. 

3. fáze –  zahrnuje vše, co organizace zaplatí po skončení vlastního programu. Např. 

mzdové náklady (účetní), poštovné, platba za telefony nebo za ubytování, které může 

být splatné až po skončení programu apod. 

Finanční prostředky obdrží organizace až po realizaci aktivit, a to minimálně po 

skončení 1. etapy. Profinancování tedy proběhne vždy až po předložení příslušných 

dokladů.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

 

4.1 Návrh řešení sekundárních problémů 

Jednoznačným nástrojem k odstranění sekundárních problémů uvedených v bodu 3.2 je  

1. snaha o zvýšení atraktivity OLŠ. Je potřeba přilákat více studentů. Toto je možné 

realizovat např. prostřednictvím osobních návštěv ve školách po České i Slovenské 

republice. 

Druhým návrhem, který navazuje na aspekt zvýšení atraktivity, je 

2. Zlepšení nabídky vyučovaných předmětů. Po shlédnutí a prostudování studijních 

oborů a předmětů vyučovaných na OLŠ jsem dospěla k závěru, že obměna a snaha 

o širší spektrum nabízených kurzů a předmětů je pro cíl zvýšení atraktivity velmi 

žádoucí. 

Dalším návrhem řešení je návrh na  

2. Zlepšení PR strategie, a to především pomocí zlepšení webových stránek. Na základě 

svých znalostí z oboru Marketing doporučuji Olomoucké letní škole reorganizaci 

a inovaci webových stránek. 

A konečně posledním návrhem na řešení sekundárních problémů je 

3. Navázání spolupráce s veřejným sektorem. V této souvislosti doporučuji Olomoucké 

letní škole, aby se pokusila využít spolupráce s partnerskými regiony olomouckého 

kraje. Domnívám se, že velice užitečná může být i spolupráce s Krajským úřadem 

olomouckého kraje. Ten může pomoci při propagaci této vzdělávací akce.  
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4.2 Řešení primárního problému 

 

4.2.1 Doporučený postup 

Jak již bylo řečeno v bodě 3.3, OLŠ musí počkat, až bude vyhlášena výzva pro vhodnou 

prioritní osu a oblast podpory. Je to dáno i tím, že v loňském roce začalo nové sedmileté 

finanční období. S každým novým programovým obdobím logicky přichází spousta 

změn, a to jak v uspořádání a typech Tematických i Regionálních operačních programů, 

tak i v metodických pokynech pro žadatele, které jsou vydávány ministerstvy ke 

každému programu. Proto nějaký čas trvá, než se nové programy schválí a ministerstva 

začnou vyhlašovat výzvy k jednotlivým prioritním osám a oblastem podpory. 

Do vyhlášení výzvy by měla probíhat intenzivní příprava na budoucí události. 

Bezprostředně po vyhlášení výzvy totiž nastává dvouměsíční lhůta pro zpracování 

projektu. Ten se poté podává u příslušného ministerstva (v závislosti na typu operačního 

programu). Do doby, než bude vyhlášena výzva, může OLŠ zatím pracovat na 

zvyšování přirozené atraktivity,  viz doporučené nástroje v bodě 4.1. I v této fázi je 

však nezbytné připravovat si  dokumenty a podklady, prezentaci o škole apod., aby 

měl management OLŠ připraveny všechny potřebné dokumenty pro zpracovatele 

projektu. Je nutné sledovat příslušné instituce, práci příslušných ministerstev, tzn. 

jaký mají harmonogram a kdy vyhlásí výzvu. Ministerstva pravidelně otvírají vlastní 

adresy, kde je možné konzultovat veškeré dotazy. V mezidobí do vyhlášení výzvy také 

doporučuji snažit se navazovat partnerské vztahy s různými organizacemi. OLŠ 

může uzavřít např. partnerskou smlouvu s Univerzitou Palackého na poskytování 

ubytování apod. Tyto kontakty (partnerské smlouvy) jsou pro činnost OLŠ velice 

důležité. Měla by jim být věnována pozornost právě v tomto mezidobí. Když za 

organizací stojí určitý počet partnerů se zvučnými jmény, výrazně se tím zlepšují její 

šance na další rozvoj a úspěšné dosahování stanovených cílů. Netřeba připomínat, že 

tato partnerství jsou samozřejmě výhodná pro obě strany. Podpora Olomoucké letní 

školy jako neziskové organizace poskytující vzdělávání pro mládež v multikulturním 

prostředí může být pro její partnery účinným marketingovým prostředkem pro 

modelování image. 
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4.2.2 Alternativní návrh řešení primárního problému 

Kromě fondů Evropské unie existují ještě tzv. Komunitární programy , které poskytují 

finanční prostředky pro celou EU. Vyhlašuje je Evropská komise pro všechny členské 

státy, tzn. jedná se o konkurenční prostředí v rámci celé EU. Jeden z těchto programů se 

jmenuje Mládež v akci. Tento program je určen pro neformální vzdělávání mládeže od 

15-ti do 30-ti let. Pro některé aktivity OLŠ by se tento program dal využít, např. pro 

teambuildingové a leadershipové aktivity, které se provozují 1 týden v rámci programu 

OLŠ. Žádost o tento grant se píše většinou v anglickém jazyce, ale některé (hodně 

cílené) žádosti se píší v českém jazyce. Výhodou tohoto programu je, že žádost je 

jednodušší, a program se otvírá 4krát ročně. Existují ale určitá omezení určující typy 

aktivit, které lze z toho programu hradit (např. již výše zmíněné teambuildingové 

a leadershipové aktivity).   

 

4.2.3 Vypracování žádosti 

 

1. Identifikace programu 

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

Číslo priority: 3.3 

Název priority: Rozvoj celoživotního učení 

Číslo opatření: 3.3.1 

Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj 

podpůrných systémů vzdělávání 

Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních 

Oblast zásahu: Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní 

sektor (osoby, firmy) 

 

2. Identifikace projektu  

Název projektu: Organizace 15. ročníku Olomoucké letní školy 
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Zkrácený název: OLŠ 

Název projektu ANG: The organization of 15th annual International Olomouc Summer 

Institute 

 

Stručný obsah projektu 

Olomoucká letní škola (OLŠ) je unikátní mezinárodní projekt, určený středoškolským 

studentům ve věku 15 – 18 let a klade si za cíl zkvalitnit a doplnit vzdělávání studentů 

středních škol. OLŠ představuje systém, jež rozvíjí středoškolské vzdělávání 

a napomáhá lepším vazbám absolventů na pracovní trh. 

 

Tento program rozvíjí schopnosti a kompetence účastníků,  které jsou pro další studium 

i pozdější praxi nezbytné a na které se v rámci klasického středoškolského studia 

neklade příliš, nebo téměř vůbec, důraz. Těmito schopnosti rozumíme: komunikace, 

tvůrčí myšlení, jazykové dovednosti, prezentace vlastních projektů, vedení diskuze, 

argumentace, práce v týmu a jeho vedení. Tyto schopnosti jsou v rámci OLŠ rozvíjeny 

především při teambuildingových a leadershipových aktivitách a v seminářích 

globálních studií (global issues), kde se studenti seznamují s aktuálními problémy 

a otázkami. 

 

OLŠ též napomáhá formování budoucí profesní orientace studentů. Poskytuje jim 

zkušenosti se studijními obory sociologie, politologie, ekonomie, ekologie a teorie 

a praxe vedení a řízení (leadership). Studenti jsou konfrontováni s typem výuky 

praktikovaným na vysokých školách v České republice i v zahraničí. Důležitá metoda 

„team building“ se uplatňuje nejen v akademických aktivitách, ale také v aktivitách pro 

volný čas.  

 

Program je vhodně doplněn o kulturní akce, sportovní činnosti a exkurze do 

významných míst Olomouckého kraje a ČR. 

 

OLŠ spolupracuje s americkou organizací ASSIST, která zajišťuje participaci 

amerických studentů - jak technicky, tak finančně. Program je také otevřen 

středoškolským studentům z jiných zemí EU. Tito studenti si svou účast finančně 
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zajišťují sami. Cílem jejich účasti na OLŠ je vedle socio-kulturního přínosu také snaha 

vytvořit mezinárodní prostředí, v němž by mohli čerpat zkušenosti čeští středoškolští 

studenti. Kulturní i jazyková výměna, která tak v rámci OLŠ mezi středoškoláky 

probíhá, má pro české studenty neocenitelný přínos a OLŠ je organizačně i finančně 

nejméně náročný způsob, jak takový program zajistit. 

 

Hlavní program OLŠ trvá 4 týdny. V prvních třech týdnech je program, jak akademický, 

tak kulturní, připraven převážně v Olomouci a jeho okolí. Čtvrtý týden programu 

probíhá "travelling week", tzn. týdenní cestování po České republice, aby studenti 

získali lepší zeměpisný i kulturní přehled o vlasti.  

 

Cílovou skupinou jsou zejména středoškolští studenti ve věku 15 – 18 let. Do této 

kategorie mohou přirozeně spadat i středoškoláci z řad azylantů, imigrantů, etnických 

menšin apod. 

 

Program nabízí taktéž unikátní možnost pro studenty vysokých škol či absolventy 

středních škol, kterým nabízí pozice studentských poradců. Ty se rekrutují převážně 

z absolventů OLŠ nebo jiných studentů UP. Všichni studentští poradci jsou v oboru 

práce s mládeží a vedení obdobných programů velice kompetentní a pomohou tak 

rozšířit znalosti a zkušenosti účastníků OLŠ.   

Program OLŠ podporuje rozvoj jazykových dovedností zúčastněných cílových skupin, 

jelikož je kompletně veden v cizím jazyce.   

 

Přesné místo realizace: Křížkovského 12, 77 180 Olomouc 

 

3. Identifikace projektu II 

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2009 

Doba trvání projektu v měsících: 12  

 

4. Území dopadu 

Kraj Královéhradecký kraj, kód CZ052 
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Kraj Jihomoravský kraj, kód CZ062 

Kraj Olomoucký kraj, kód CZ071 

Okres Olomouc, kód CZ0712 

Obec Olomouc, kód CZ0712500496 

Převažující území dopadu: Olomouc  

 

5. Umístění 

Umístění není zeměpisně vymezeno 

 

6. Identifikace žadatele 

Název subjektu: Organizace 15. ročníku Olomoucké letní školy  

Zkratka: Organizace  

Malý a střední podnik: Ne  

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

Plátce DPH: Ne  

IČ: 25856138  

Statutární zástupce: Szolonyová Barbora, tel. 605 323 216, adresa: Křížkovského 12, 

77 180 Olomouc 

Kontaktní osoba: Szolonyová Barbora, Mrozková Ivana, tel. 603 209 358 

 

7. Identifikace žadatele II 

Úřední adresa: Křížkovského 12, 77 180 Olomouc 

www stránky: www.osi-ols.org 

 

Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektu v oblasti lidských zdrojů 

Olomoucká letní škola od roku 1994 každým rokem úspěšně organizovala program pro 

středoškolské studenty. Do roku 1998 také pořádala jednodenní, dvoudenní a třídenní 

semináře pro středoškolské studenty, zaměřené na získání základních znalostí z oboru 

právo, ekologie a environmentalismus a sociologie. Tyto semináře byly velmi úspěšné 

a jejich cílem bylo poskytnutí základních znalostí, nutných pro úspěšné absolvování 

přijímacích zkoušek na tyto vybrané obory vysokoškolského studia.  
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Dále pořádala Olomoucká letní škola konferenci Leadereship for Central Europe: 

Concepts and Challenges, a to v říjnu v roce 2005. Byla to první veřejná leadershipová 

konference takového typu v Olomouckém regionu.  

 

Členové organizačního týmu OLŠ jsou také zkušenými organizátory a realizátory 

projektu v oblasti lidských zdrojů. Ivana Mrozková jako ředitelka Olomoucké letní 

školy organizovala zmiňované profesní semináře i Leadershipovou konferenci. Barbora 

Szolonyová organizovala modelovou konferenci EU pro studenty Gymnázia Zlín, a to 

v roce 2002 v Baťove vile ve Zlíně. Eva Kubešová je členkou organizačního týmu 

Evropského parlamentu mládeže. Všechny zmiňované osoby byly členy organizačních 

týmů pro konference a studentské pobyty organizované Katedrou politologie 

a evropských studií na FF UP v Olomouci. 

 

8. Partneři 

Název subjektu: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zkratka: Univerzita 

Právní forma: Vysoká škola 

Plátce DPH: Ne 

IČ: 61989592 

Úřední adresa: Křížkovského 8, 77 180 Olomouc 

Partner s finančním příspěvkem: Ne 

 

Role partnera v příslušných aktivitách 

Filozofická fakulta Univerzita Palackého poskytuje studentům Olomoucké letní školy 

především své zázemí. Studenti jsou po celou dobu pobytu ubytováni na 

Vysokoškolských kolejí UP a využívají tamní společenské místnosti a celé zázemí, jako 

například společenské místnosti, včetně venkovního sportoviště.  

 

Ke svému studiu využívají studenti Olomoucké letní školy také akademického zázemí 

Univerzity Palackého. Především je to Univerzitní knihovna. Důležitá je především pro 

získání knižních i časopiseckých materiálů jako zdroje pro závěrečné akademické 

projekty studentů OLŠ. Studenti OLŠ také využívají komunikačních technologií, 
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především internetového spojení, a to jak v Univerzitní knihovně, tak v přilehlé budově 

filozofické fakulty. Akademické zázemí Univerzita Palackého zajišťuje účastníkům 

Olomoucké letní školy zdarma, stejně jako prostory pro kancelář ředitele Olomoucké 

letní školy v prostorách Katedry aplikované lingvistiky na Filozofické fakultě. FFUP 

dále poskytuje prostory pro samotnou výuku vybraných kurzů OLŠ. Z vybraných 

kateder to jsou zejména Katedra politologie a evropských studií a Katedra sociologie 

a andragogiky. Katedra politologie a evropských studií poskytuje studentům 

Olomoucké letní školy především své zázemí, to znamená především učebny pro výuku 

kurzu politologie a leadershipu, dále prostory pro výuku seminářů Global Issues, a také 

své venkovní prostory pro další aktivity Olomoucké letní školy spojené s výukou. 

Katedra politologie a evropských studií také během přípravy OLŠ a výuky umožňuje 

příležitostné využití svého technického zázemí, jako je připojení k internetu, fax, 

kopírka či data-projektor, což je pro OLŠ nesmírně důležité. 

 

Důvod zapojení partnera 

Filozofická fakulta Univerzita Palackého je nutným partnerem OLŠ. Studenti se OLŠ 

účastní proto, aby si osvojili znalosti a zkušenosti, jež uplatní ve svém budoucím 

profesním i soukromém živote, ale také pro to, aby si "vyzkoušeli" studium vybraného 

oboru na VŠ. K takové zkušenosti patří i zkušenost s prostředím samotným. OLŠ tak 

zprostředkovává kontakt a pomáhá předávat zkušenost s univerzitou středoškolským 

studentům, potencionálním uchazečům o studium na UP v Olomouci. 

  

Práce s cílovou skupinou 

Cílovou skupinou Olomoucké letní školy jsou středoškolští studenti, což jsou budoucí 

uchazeči o studium na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého. Díky OLŠ mají 

středoškoláci příležitost poznat jednak typ a styl výuky na VŠ, a jednak kompletně 

poznat vysokoškolské prostředí. Studenti se například podrobně seznámí a během 

pobytu na OLŠ budou aktivně využívat akademického zázemí, potažmo univerzitní 

knihovny a dalšího technického zázemí.  

 

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty 

Partner: Univerzita Palackého v Olomouci  
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Univerzita Palackého se podílí na mnoha obdobných projektech pro studenty, při 

kterých poskytuje své zázemí. Podobným projektem je například Letní škola 

slovanských studií, jež se časově i místně částečně překrývá s Olomouckou letní školou.  

Dále probíhají i podobné aktivity na jednotlivých katedrách. Například Katedra 

politologie a evropských studií má obrovské zkušenosti s pořádáním různých konferencí, 

školení, přednášek, ale i programů pro studenty. Každoročně uskutečňuje třítýdenní 

program pro studenty z Valdosta State University, zvaný Maymester program. Tento 

program je čistě záležitostí Katedry politologie a evropských studií, obsahově 

i programově se však velmi podobá Olomoucké letní škole.  

 

Předchozí spolupráce s žadatelem 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého je partnerem Olomoucké letní školy již 

počátku její existence, tzn. od roku 1994. Z konkrétních fakult univerzity využívá 

Olomoucká letní škola především prostory Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty. 

Využívání akademického zázemí, jako Univerzitní knihovny, počítačových místností či  

kanceláře, je také předmětem partnerství mezi Univerzitou Palackého a Olomouckou 

letní školou již od roku 1994.  

Již od počátku existence Olomoucké letní školy také funguje partnerství s vybranými 

katedrami. Od počátku existence OLŠ až do roku 2004 například poskytovala Katedra 

politologie a evropských studií zdarma kancelářské prostory pro ředitele Olomoucké 

letní školy.  

 

9. Popis 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Olomoucká letní škola je jediným projektem v regionu, který svým účastníkům 

(středoškolským studentům) nabízí možnost vyzkoušet si studium vybraného oboru na 

VŠ. Právě tuto možnost kladně přivítalo 88% dotázaných středoškoláků (údaj pochází 

ze sociologického průzkumu Olomoucké letní školy z února 2006). Olomoucká letní 

škola teda naplňuje potřeby značného procenta středoškoláků a napomáhá jejich 

snadnějšímu rozhodování při výběru dalšího studia, potažmo zaměstnání. 
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V Olomouckém regionu je potřeba rozšiřovat a zlepšovat znalosti středoškolských 

studentů, jak po stránce akademické, tak po stránce jazykové vybavenosti. Jazyková 

vybavenost středoškolských studentů je poměrně dobrá (67% studentů je schopno 

aktivně využít znalosti angličtiny) a tudíž jsou středoškoláci schopni účastnit se 

vzdělávacího programu v angličtině, který by jejich jazykovou vybavenost prohloubil 

a rozšířil.  

 

Co studenti v rámci klasické středoškolské výuky však postrádají, jsou zkušenosti 

s prezentováním projektů a aktivit rozvíjejících jejich tvůrčí myšlení. Právě takové 

aktivity Olomoucká letní škola středoškolákům nabízí, stejně jako zkušenosti s prací 

v týmu a jeho vedením. Právě tyto aktivity, činnosti a metody, které jsou základem 

programu OLŠ, nejsou klasickým vzdělávacím systémem příliš akcentovány. 

 

Vazba projektu na příslušná opatření 

Program a cíle Olomoucké letní školy se přímo váže na opatření programu RLZ 3.3, 

jako je zlepšení podmínek a zvýšení příležitostí ke vzdělání dětí a mládeže, konkrétně 

středoškoláků. OLŠ rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, rozvíjí a doplňuje vzdělávací 

aktivity (v oblasti životního prostředí, soužití s menšinami, rozvoje informační 

gramotnosti). Cíle OLŠ, stejně jako cílem Olomouckého kraje, je uspokojování potřeb 

studentů a využívání netradičních forem výuky, což Olomoucká letní škola svým 

akademický i doplňkovým program zcela splňuje. 

 

Vazba projektu na strategické dokumenty 

Cíle vzdělávací politiky stanovují společně členské země EU a doposud byly 

vyhlašovány v řadě různých typů dokumentů (například Bílé knihy, Zelené knihy, 

sdělení Evropské Komise). V oblasti vzdělávání mají společné cíle a strategie pro 

členské státy formu doporučení.  

Problematika rozvoje vzdělávání je chápána jako jedna ze základních složek 

evropského sociální modelu, jehož realizace je těsně spojena s Evropskou strategií 

zaměstnanosti. Stockholmský summit v roce 2001 deklaroval 3 hlavní strategické směry 

tak, aby evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy dosáhly světové úrovně a tím 

ekonomika konkurenceschopnosti: 
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• zvýšila kvalitu a efektivitu vzdělávacích systémů členských zemí 

• usnadnila všem přístup ke vzdělání 

• otevřela vzdělávací systém širšímu světu. 

 

Program OLŠ je navázán na mnoho vládních, státních i národních strategických 

dokumentů v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, například Strategie rozvoje 

lidských zdrojů pro Českou republiku z února roku 2003 nebo Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice. Tato národní koncepce klade důraz na celkovou proměnu 

života školy a vyučování, podporuje inovativní programy a činnosti, které vycházejí 

z potřeb žáků daného věku. Analýza potřeb, která je jednou z povinnou příloh žádosti, 

dotvrzuje, že program OLŠ vychází přímo z potřeb studentů, tyto potřeby naplňuje a tím 

rozvíjí schopnosti studentů. Zároveň doplňuje potřeby studentů tam, kde je střední školy 

nejsou schopny naplnit. 

 

Mezi strategické dokumenty, na které je Olomoucká letní škola navázána, patří 

například Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, v jehož rámci jsou 

definovány čtyři specifické cíle pro oblast rozvoje lidských zdrojů. Z těchto cílů se OLŠ 

soustřeďuje na následující:  

• cíl 2. Zvýšit otevřenost systému vzdělávání a vzdělanostní flexibilitu 

obyvatelstva 

• cíl 3. Zlepšit životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje 

• cíl 4. Rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity. 

 

Dalším důležitým strategickým dokumentem, na něhož je existence OLŠ navázána, je 

dokument Celoživotního vzdělávání v Olomouckém kraji, který se zabývá základními 

směry v oblasti rozvoje celoživotního vzdělávání s důrazem na další vzdělávání. 

 

Typy činností 

• Tvorba a realizace programu zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon 

ústavní výchovy a ochranné výchovy  

• Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání 

realizované na SŠ a VOŠ  
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Vnitřní postupy řízení a hodnocení 

Organizační řízení Olomoucké letní školy je zajištěno a garantováno ředitelem 

Olomoucké letní školy, manažerem projektu. Tomu v případě potřeby s organizací 

Olomoucké letní školy pomáhá asistent OLŠ. V průběhu samotné letní školy je v týmu 

dalších pět osob - studentských poradců. Ti mají společně s garantem projektu 

odpovědnost za nezletilé studenty a pomáhají realizovat program letní školy. Studentům 

slouží také jako konzultanti jejich závěrečných projektů.  

 

Spolupráce s partnery probíhá po celou dobu organizace OLŠ, tedy od ledna do 

prosince. Konkrétně se jedná především o prezentace a informační besedy na středních 

školách.  

 

Po celou dobu organizace i vlastní realizace OLŠ probíhá vyhodnocování efektivity, 

a to sledováním počtu rekrutovaných studentů, hodnocením obsahu programu po 

akademické i kulturní stránce. Ve fázi post-realizační je důležitým monitorovacím 

indikátorem samotné hodnocení programu studenty - pomocí sociologického průzkumu.  

 

Po skončení realizace OLŠ proběhne vnitřní audit organizace, bude sestavena 

a zveřejněna výroční zpráva zahrnující hodnocení OLŠ 2009. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti vzdělávání pro středoškolské studenty. 

Olomoucká letní škola usiluje o rozšíření a prohloubení jazykových schopností 

středoškoláků a zároveň se jim snaží pomoci získat zkušenosti a lepší orientaci v oblasti 

akademické, sociální, intelektuální. Kromě specializace v jednom z vybraných oborů 

získají studenti také přehled o aktuálním dění a problémech ve světě, naučí se správně 

diskutovat a argumentovat.  

 

Za další velice podstatný cíl si Olomoucká letní škola klade rozvinutí komunikačních 

schopností studentů. Klade důraz nejen na jazykovou vybavenost, ale také na způsoby 

komunikace a prezentace.  
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Dalším cílem Olomoucké letní školy je vybavit studenty znalostmi z oblasti leadershipu, 

tedy teorie a praxe vedení a řízení, a z oblasti team-buildingu. Druhá zmíněná metoda 

rozvíjí schopnosti studentů pracovat v týmu a také ho řídit. Pravě metody leadershipu 

a team-buildingu jsou celkově v České republice, a tedy i na středních školách často 

opomíjeny, proto jsou důležitým cílem OLŠ.  

 

Doprovodným cílem projektu je také propagace a objevování historické a kulturní 

hodnoty města Olomouce, Olomouckého kraje a celé České republiky. 

 

Olomoucká letní škola je unikátní projekt, který vytváří českým studentům 

multikulturní a cizojazyčné prostředí přímo v Olomouci. Usiluje tím o zvyšování 

kulturní rozhledu českých středoškoláků a o rozrůstání multikulturní společnosti. 

 

Přínos pro konečné cílové skupiny 

Program je zaměřen na středoškolské studenty, protože právě ti jsou skupinou, jež se 

rozhoduje, zapojí-li se po pracovního procesu, či jestli bude pokračovat v dalším, 

vysokoškolském studiu. Vyšší a vysoké vzdělání chápeme jako základ pro rozvoj 

ekonomického potenciálu naší společnosti. Společnosti s vyšší vzdělaností dosahují 

lepších ekonomických i demokratických výsledků, proto se Olomoucká letní škola 

soustřeďuje na tu skupinu, jež může takový rozvoj podpořit.  

 

OLŠ usiluje o to, aby se více studentů hlásilo na VŠ a aby byli jako uchazeči o studium 

na výběrové řízení i samotné studium připraveni. Proto jim nabízí čtyřtýdenní letní 

program, jež jim má přinést znalosti a zkušenosti, které mohou při přijímacím řízení, 

budoucím studiu i případném zapojení do pracovního procesu plně využít, a které 

zvyšují jejich kvalifikaci a schopnosti. 

 

Vybrané odborné kurzy OLŠ seznámí její účastníky s problematikou vybraných oborů 

na VŠ a motivuje je k dalšímu studiu.  

 

Program také podporuje mobilitu studentů v dnešním globálním světě, stejně jako jejich 

kulturní rozhled, a to díky internacionalitě projektu. 
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Zapojení cílových skupin 

Kontakt s cílovou skupinou získává Olomoucká letní škola několika způsoby:  

• studentští absolventi šíří dobrou pověst a informace o OLŠ, 

• manažer projektu informuje o činnosti a programu OLŠ, pořádá besedy na 

středních školách, informuje v partnerských regionech. 

Propagace a publicita proběhne formou informačních letáků a brožur, publikací 

s výsledky studentských projektů apod. V dnešní době je nezbytné také informování 

novými informačními technikami - pomocí internetu. Proto v tomto roce budeme 

rozvíjet atraktivitu webových stránek. 

 

Doprovodná opatření 

Součástí projektu nejsou doprovodná opatření. 

 

10. Udržitelnost 

Popis pokračování činností po skončení podpory 

Činnost, institucionální struktury, vazby i partnerství budou i po skončení podpory 

z ESF pokračovat, budou i nadále rozvíjeny a prohlubovány. Rádi bychom využily 

partnerství středních škol v Olomouckém regionu se středními školami v zemích 

Evropské Unie a tím rozšiřovali svou nabídku i potenciál. 

 

V minulosti byla Olomoucká letní škola podporována americkou vzdělávací společností  

ASSIST Inc. a Open Society Fund. Tato podpora ale po 12 letech existence OLŠ 

skončila a nyní se obracíme na Evropskou unii.  

V budoucnu se Olomoucká letní škola více zaměří na přímou spolupráci s dalšími 

středoškolskými organizacemi a jinými organizacemi, podporující vzdělávání 

a multikulturu - Rottary Cluby, se kterými máme také již dobrou zkušenost z minulosti.  

Dalšími zdroji financování je sponzoring, zejména ze strany velkých nadnárodních 

společností, které podporují multikulturní společnost a které usilují o rozvoj vzdělané 

a zkušené společnosti v České republice.   
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Popis přidané hodnoty projektu 

Hlavní přidanou hodnotou projektu je rozvoj celoživotního vzdělávání, zaměřený 

konkrétně na studenty středních škol. Svým programem rozvíjí OLŠ potenciál těchto 

studentů na rozvoj jejich kvalifikací a tím zvyšuje jejich potenciál po stránce 

ekonomické i společenské. Program OLŠ je podpůrným systém středoškolského 

vzdělávání a zkvalitňuje celkovou úroveň vzdělání na středních školách. Konkrétní 

nabídka studia vybraných oborů na OLŠ vhodně doplňuje osnovy výuky středních škol 

a studentům poskytuje zkušenost s typem výuky na VŠ a připravuje na přijímací řízení 

i samotné studium na VŠ. 

 

Popis, v čem je projekt inovativní 

Projekt OLŠ je svým programem v rámci vzdělávacích aktivit pro středoškoláky zcela 

unikátní. Poskytuje zdejším středoškolákům multikulturní a zároveň cizojazyčné 

prostředí přímo v Olomouci, vhodně kombinuje akademický, kulturní a doprovodný 

(například sportovní) program pro své účastníky, a ve všech činnostech a aktivitách 

uplatňuje metody leadershipu, team-buildingu. Studentům je tedy poskytnuto nejen 

vynikající akademické a teoretické zázemí ve vybraných oborech a teorií teambuilding 

a leadership, ale současně jim neustále dává prostor pro využití a aplikování nových 

poznatků v praxi. 

 

11. Rizika 

Riziko číslo 1 

Nízké povědomí o existenci programu  v zahraničí a v partnerských regionech 

Olomouckého kraje  

Předcházení tohoto rizika: zvýšení povědomí o existenci a programu OLŠ 

v Olomouckém kraji i ostatních regionech tuzemských i zahraničních. 

 

Riziko číslo 2 

Nedostatečná propagace 

Předcházení tohoto rizika: Zvýšení finančních prostředků na propagaci a její zkvalitnění. 
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Riziko číslo 3 

Limitovaný počet českých studentů z důvodu jazykové náročnosti 

Předcházení tohoto rizika: Oslovení gymnázií s lepší jazykovou vybaveností. 

Olomoucká letní škola usiluje o rozvoj jazykových dovedností studentů a zvažuje 

zapojení kurzu jazykové přípravy na začátek samotného letního programu OLŠ. 

 

Riziko číslo 4 

Zastaralost webových stránek 

Předcházení tohoto rizika: Inovace webových stránek, vyčlenění větších finančních 

prostředků na jejich design. Do budoucna by OLŠ ráda zahájila spolupráci v otázce 

spravování webových stránek studenty vybrané střední školy, čímž by OLŠ také chtěla 

podpořit cíl rozvoje informační společnosti. 

 

12. Náklady 
 

 

viz příloha č. 6 

 

13. Realizace 

Klíčové aktivity 

1. Organizační příprava Olomoucké letní školy  

2. 4-týdenní program Olomoucké letní školy  

3. Závěrečné vyhodnocení a zúčtování OLŠ  

 

Organizační příprava Olomoucké letní školy 

Celkové náklady (Kč): 289 600,- 

Podrobný popis aktivity:  

Organizační příprava Olomoucké letní školy probíhá od ledna do června. V tomto stádiu 

se nakupuje spotřební materiál a technické vybavení pro Olomouckou letní školu. Dále 

probíhá příprava programu OLŠ, jak akademického pro výběrové odborné semináře, tak 

pro semináře Globálních studií, ale i programu kulturního a sportovního. Zadávají se 

objednávky pro zajištění ubytovacích kapacit a pro volný pohyb studentů po FF UP, po 

Univerzitní knihovně, po počítačových laboratoří apod. Dále probíhá aktivní propagace 

OLŠ, besedy a krátké přednášky na Gymnázií a středních školách v Olomouckém, ale 
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i Zlínském kraji a jiných regionech ČR a v zahraničí. V měsíci květnu se pořádá 

výběrové řízení uchazečů o studium na OLŠ. Za tuto fázi projetu zodpovídá manažer 

projektu a asistent OLŠ.  

 

4 týdenní program Olomoucké letní školy  

Celkové náklady (Kč): 807 000,- 

Podrobný popis aktivity:  

Toto je hlavní organizační část Olomoucké letní školy. Hlavní program OLŠ bude 

začínat 9.7. a končit 5.8. 2009. Během této doby budou pro studenty zajištěny odborné 

výběrové semináře OLŠ, semináře Globálních studií, kulturní a sportovní program. Na 

této fázi se podílí nejen manažer projektu a asistent OLŠ, ale také 5 studentských 

poradců, rekrutovaných z bývalých absolventů či jiných studentů Univerzity Palackého.  

 

Závěrečné vyhodnocení a zúčtování OLŠ 

Celkové náklady (Kč): 154 000,- 

Podrobný popis aktivity:  

V poslední fázi budou vyhodnocovány a realizovány výstupy OLŠ a zhodnoceny 

výsledky z předcházejícího roku. Také budou připraveny materiály pro publikační 

činnost a další propagaci OLŠ.  

 

14. Realizace II 

Počet podílejících se osob: 7  

Název subjektu: Organizace 15. ročníku Olomoucké letní školy 

Role členů týmu: manažer projektu, asistent OLŠ, pět studentských poradců 

Úvazek: Manažer projektu bude zaměstnán na plný úvazek, ostatní členové týmu na 

poloviční úvazek. 

 

Zapojení: 

Manažer projektu je přímo zodpovědný za přípravu, realizaci a závěrečné vyhodnocení 

projektu Olomoucké letní školy. Zároveň zastává funkci ředitele Olomoucké letní školy 

a je hlavním garantem projektu. Asistent OLŠ asistuje na přípravách a realizaci OLŠ. 

Studentští poradci realizují letní program OLŠ. 
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15. Harmonogram 

Klíčové aktivity jsou: 

• Organizační příprava Olomoucké letní školy (leden – červen 2009) 

• Čtyřtýdenní program Olomoucké letní školy (červenec – srpen 2009) 

• Závěrečné hodnocení a zúčtování Olomoucké letní školy (září – prosince 2009). 

 

16. Předpokládané zdroje financování 

Obrázek 2: Předpokládané zdroje financování 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování v programu BENEFIT 
 
17. Publicita 

Konkrétními plánovanými aktivitami na zajištění publicity jsou: 

• zajištění vlastních webových stránek - snadná dostupnost, přehlednost, rychlost 

získávání informací 
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• tištěné materiály - brožury, informační letáky a plakáty, video, DVD, CD-rom 

a Sborník se studentskými prezentacemi (k informování o nabízených službách 

Olomoucké letní školy budou distribuovány letáky propagující služby OLŠ. 

Letáky budou distribuovány ve veřejném i komerčním sektoru. Jejich smyslem 

je zvyšování povědomí u veřejnosti a partnerů zapojených do projektu. Za 

vlastní distribuci letáků bude zodpovídat manažer projektu.) 

• výroční a závěrečné zprávy - informace o plnění programu a projektu, podklad 

pro další programové období 

• komunikace s médii - rozhlas, TV, tisk, a to jak celostátní, tak regionální 

(tiskové konference, reportáže, rozhovory atd.) - vytvoření povědomí 

o programu a cílech OLŠ 

• průzkumy veřejného mínění - zejména na regionální úrovni - zpětná vazba, zdroj 

pro analýzu potřeb 

• propagační materiály - bloky, trička, apod. - vytvoření a podpora povědomí 

o OLŠ. 

 

V použitých materiálech bude explicitně zmíněna podpora z ESF během všech činností 

realizace OLŠ. 

 

18. Výstupy a výsledky 

• Závěrečné prezentace projektů vypracovaných skupinami studentů  

• CD prezentací studentů  

• Publikace Sborníku prezentací studentů z OLŠ 2009 

• Zprávy a reportáže ve sdělovacích prostředcích (TV, regionální deníky, rozhlas)  

• Ohlasy a hodnocení účastníků na webové stránce OLŠ  

• Závěrečná zpráva  

 

19. Očekávané efekty  

Popis multiplikačních efektů 

Projekt Olomoucké letní školy má multiplikační efekt na několik sfér. Základní sférou 

činnosti je přirozeně vzdělávání a kultura, nicméně právě zajištěním kulturního 

programu pro studenty Olomoucké letní školy se odráží nový efekt na sféru cestovního 
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ruchu. Cestovní ruch, a to zejména v Olomouckém kraji, ale částečně i v jiných krajích 

České republiky, bude činností Olomoucké letní školy zvýšen, studenti rozšíří své 

povědomí o kultuře a cestovním ruchu na Olomoucku a tím se stávají možnou cílovou 

skupinou pro sféru cestovního ruchu. 

 

Olomoucká letní škola má další efekt na sféru sociální integrace. Je otevřena a výslovně 

podporuje zapojení všech skupin obyvatelstva, bez rozdílu sociálního statutu rasové 

a etnické příslušnosti či jazykového zařazení. Klade velký důraz na rozvoj multikulturní 

společnosti.  

 

Nezpochybnitelný vliv má letní škola také na oblast životního prostředí a sféru 

udržitelného rozvoje. Své studenty přímo seznamuje s problematikou ekologie ve 

vybraném kurzu se specializací ekologie i na seminářích Global Issues. Znalost 

a zkušenosti mladých lidí v oblasti ekologie budou mít velice pozitivní vliv na 

udržitelný rozvoj a životní prostředí nejen v České republice. Vhodná výchova v oblasti 

ekologie bude mít příznivý dopad i na příští generace.   

 

Díky rozvoji vzdělanosti se výsledky projektu Olomoucké letní školy mohou přenést 

i do sféry komerční. Vzdělaní mladí lidé napomůžou dalšímu rozvoji ekonomiky. 

Absolventi OLŠ vynikají svými schopnostmi a jazykovými znalostmi, potřebnými pro 

rozvoj komerční (i veřejné) sféry.  

 

Pozitivní dopad má existence a fungování Olomoucké letní školy také na zvýšení 

atraktivity Univerzity Palackého v Olomouci jako vzdělávací instituce. Navíc napomáhá 

rekruitovat nadané lidi s opravdovým zájmem ve vybraném oboru, čímž usnadňuje 

proces vysokoškolského vzdělávání.   

 

20. Horizontální témata I 

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti 

Program má pozitivní vliv na řešení otázek rovného přístupu, zejména ve smyslu 

poskytování nových forem vzdělávání a potažmo zvyšování šance na budoucí získání 

zaměstnání. Program je otevřen zdravotně znevýhodněným, sociálně znevýhodněným, 
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migrantům, stejně jako dalším příslušníkům všech minorit. Pro všechny středoškolské 

studenty vytváří stejné podmínky. 

 

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti 

Program OLŠ klade důraz na využití moderních technologií ve výuce a umožňuje 

žákům rozvíjet jejich schopnosti zpracovávat a využívat informace. Informační 

technologie a práce s informacemi jsou mladými lidmi obecně lépe akceptovány než 

například u lidí v pozdějším věku, nicméně je zapotřebí tyto schopnosti neustále rozvíjet. 

Jejich využívání je v současně době totiž chápáno jako součást "gramotnosti" a je tedy 

naprosto nezbytné, aby jim byla v rámci vzdělávání věnována větší pozornost. 

 

21. Horizontální témata II 

Zdůvodnění vlivu na rozvoj místních iniciativ 

Program OLŠ je těsně provázán s činností středních škol a rozvíjí systém vzdělávání 

středoškoláků. OLŠ má velmi dobrou a těsnou spolupráci s orgány ústřední, krajské 

i místní správy a samosprávy i s dalšími vzdělávacími institucemi na místní úrovni 

a rodičovskou veřejností. Olomoucká letní škola pro svůj program plně využívá 

atraktivit a možností místního prostředí a aktivity místních iniciativ jsou pro její 

kulturní program nezbytné. 

 

Popis a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj 

Program Olomoucké letní školy je částečně zaměřen na samotné enviromentální 

vzdělávání a ekologickou problematiku. Této tématice je kompletně věnován jeden 

z výběrových odborných kurzů (cca 24 učebních hodin), který probíhá pod vedením 

odborného personálu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na 

Environmentální tematiku jsou také částečně zaměřeny semináře Global Issues, jež jsou 

povinné pro všechny účastníky OLŠ.  

Cílem takové výuky je poskytnout v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky 

potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů udržitelného rozvoje. 

Olomoucká letní škola považuje za samozřejmost třídění odpadu či používání 

recyklovaných materiálů. 

 



 51 

22. Veřejná podpora 

Souhrnná výše přijaté veřejné podpory de minimis za poslední 3 roky: 120 000,- Kč. 

  

23. Veřejné zakázky 

V rámci projektu nebudou vyhlášeny veřejné zakázky. 

 

24. Další projekty a zakázky 

V současné době se nerealizují jiné projekty. 

 

25. Přílohy 

• Doklad o právní subjektivitě (viz příloha č. 1) 

• Osvědčení o daňové registraci (viz příloha č. 2) 

• Smlouva o partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci (příloha č. 3) 

• Analýza potřeb (viz příloha č. 4) 

• SWOT analýza (viz příloha č. 5) 

• Logický rámec (viz příloha č. 7 )7 

pzn.: Žádost byla vypracována podle Příručky pro žadatele o finanční podporu 

grantovým projektům Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů [14]. 

 

4.3 Přínos návrhů řešení 

Hlavním přínosem projektu je dosažení finanční podpory z EU, která umožní 

konání dalšího ročníku OLŠ, zkvalitnění poskytovaných služeb OLŠ a zlepšení 

celkové úrovně školy, čímž se naplní následující prvotní přínosy vyplývající 

z významu celého projektu: 

 

 

 

                                                 
7  Dalšími přílohami jsou Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám 
a Potvrzení o daňových nedoplatcích. Tyto dokumenty je potřeba si vyžádat u příslušné správní instituce 
bezprostředně před odevzdáním projektu, aby splňovaly časový test. 
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Přínos pro cílové skupiny 

Středoškolští studenti jsou skupinou, jež se rozhoduje, zapojí-li se po pracovního 

procesu, či zda bude pokračovat v dalším, vysokoškolském studiu. Vyšší a vysoké 

vzdělání je chápáno jako základ pro rozvoj ekonomického potenciálu naší společnosti. 

Společnosti s vyšší vzdělaností dosahují lepších ekonomických i demokratických 

výsledků. OLŠ usiluje o to, aby se více studentů hlásilo na VŠ a aby byli jako uchazeči 

o studium na výběrové řízení i samotné studium připraveni. Vybrané odborné kurzy 

OLŠ seznámí její účastníky s problematikou vybraných oborů na VŠ a motivují je 

k dalšímu studiu.  

 

Program také podporuje mobilitu studentů v dnešním globálním světě, stejně jako 

jejich kulturní rozhled , a to díky internacionalitě projektu. 

 

Zkvalitnění celoživotního vzdělávání 

Hlavní přidanou hodnotou projektu je rozvoj celoživotního vzdělávání, zaměřený 

konkrétně na studenty středních škol. Svým programem rozvíjí OLŠ potenciál těchto 

studentů na rozvoj jejich kvalifikací a tím zvyšuje jejich potenciál po stránce 

ekonomické i společenské. Program OLŠ je podpůrným systém středoškolského 

vzdělávání a zkvalitňuje celkovou úroveň vzdělání na středních školách. Konkrétní 

nabídka studia vybraných oborů na OLŠ vhodně doplňuje osnovy výuky středních škol 

a studentům poskytuje zkušenost s typem výuky na VŠ a připravuje na přijímací řízení 

i samotné studium na VŠ. 

 

Multiplikační přínosy 

Projekt Olomoucké letní školy má multiplikační efekt na několik sfér. 

Základní sférou činnosti je přirozeně vzdělávání a kultura, nicméně právě zajištěním 

kulturního programu pro studenty Olomoucké letní školy se odráží nový efekt na sféru 

cestovního ruchu. Cestovní ruch, a to zejména v Olomouckém kraji, ale částečně 

i v jiných krajích České republiky, bude činností Olomoucké letní školy zvýšen, 

studenti rozšíří své povědomí o kultuře a cestovním ruchu na Olomoucku a tím se 

stávají možnou cílovou skupinou pro sféru cestovního ruchu. 
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Rovné příležitosti 

Program má pozitivní vliv na řešení otázek rovného přístupu, zejména ve smyslu 

poskytování nových forem vzdělávání a potažmo zvyšování šance na budoucí získání 

zaměstnání. Program bude otevřen zdravotně znevýhodněným, sociálně 

znevýhodněným, migrantům, stejně jako dalším příslušníkům všech minorit. Pro 

všechny středoškolské studenty vytváří stejné podmínky. 

 

Přínosy životnímu prostředí 

Nezpochybnitelný vliv bude mít konání dalšího ročníku OLŠ také na oblast životního 

prostředí a sféru udržitelného rozvoje. Své studenty bude přímo seznamovat 

s problematikou ekologie ve vybraném kurzu se specializací ekologie i na seminářích 

Global Issues. Znalosti a zkušenosti mladých lidí v oblasti ekologie budou mít velice 

pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí nejen v České republice. Vhodná 

výchova v oblasti ekologie bude mít příznivý dopad i na příští generace.   

 

Praktický přínos vycházející z návrhů řešení sekundárních problémů 

Na základě návrhů řešení sekundárních problémů uvedených v bodu 4.1 budou do 

programu OLŠ pro rok 2009 zařazeny nové předměty, a to Psychologie 

a Francouzský jazyk. 

 

 

4.4 Ekonomické hodnocení 

Celkový rozpočet projektu na konání 15. ročníku Olomoucké letní školy je 

stanoven na 1 250 600,-- Kč (viz. Příloha č. 6 Náklady projektu).  

Je otázkou dané výzvy, jakou výši finanční podpory lze pro daný projekt dosáhnout. 

Vždy je stanovena minimální částka, která bude poskytnuta na daný projekt, např. 

200 000,-- Kč. To znamená, že menší projekty, jejichž celkový rozpočet by byl např. 

180 000,-- Kč, se bohužel výzvy nemohou zúčastnit. V každé výzvě je ale také 

definována procentuální výše uznatelných nákladů, které mohou být proplaceny. 
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Existují tedy uznatelné a neuznatelné náklady. Které jsou uznatelné a které neuznatelné, 

je uvedeno v metodologických pokynech daného operačního programu. 

Náklady zpracování projektu 

Náklady na zpracování projektu se odvíjí v závislosti na tom, jaký způsob zpracování 

projektu firma zvolí. Záleží na tom, jestli je zpracovatel projektu v pozici 

zaměstnavatele – projektového manažera firmy, nebo externí firmou. Pokud je 

zpracovatel projektový manažer firmy, lze mzdové náklady z titulu zpracování projektu 

uhradit z dosaženého grantu, tedy jsou součástí nákladů projektu. Výše odměny 

vyúčtovaná zpracovatelem je různá. Podle náročnosti projektu si projektant může říci 

např. o 10 % z dosažené finanční podpory, nebo o určitou částku za pracování a poté 

např. 5% z dosažené podpory apod. 
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ZÁVĚR 

 

Evropské fondy jsou významnou možností, jak pomoci ekonomickému rozvoji státu. 

Poskytují šanci pro rozvoj regionů, dopravy, lidských zdrojů, podporují podnikání, 

rozvoj cestovního ruchu a mnoho dalšího. Jako cíl bakalářské jsem si stanovila 

vypracování optimální podoby projektu za účelem dosažení finanční podpory ze 

strukturálních fondů EU, s ohledem na povahu a strukturu požadovaných finančních 

prostředků a v souladu s možnostmi, které nabízí EU. Bakalářská práce je tedy 

zaměřena na vypracování metodologického postupu pro vytvoření modelu 

projektu, který skloubí požadavky dané organizace – Olomoucké letní školy, 

s reálnými možnostmi získání finanční podpory. 

 

K dosažení stanoveného cíle bylo nutné analyzovat řadu informačních zdrojů. 

V teoretické části jsem vycházela z hierarchie evropských fondů a jejich rozdělení. 

Zaměřila jsem se zde na způsob, jakým jsou projekty realizovány, tj. na typy operačních 

programů. Popsala jsem 2 typy Tematických operačních programů, pod které spadají 

aktivity Olomoucké letní školy, a sice Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Po teoretickém vyhodnocení tématu jsem přestoupila k analýze problému 

a vyhodnocení současného stavu dané problematiky. Hlavním vyústěním této části bylo 

stanovení primárního problému jako nedostatku finančních prostředků pro 

realizování aktivit Olomoucké letní školy. Tento problém jsem demonstrovala na 

různých situacích, do kterých se organizace dostává a při kterých nedostatek finančních 

prostředků pociťuje. Jedná se např. o potřebu finančních prostředků v oblasti dopravy, 

služby průvodce, překladatele apod. Pokračovala jsem dále analýzou projektu žádosti 

o finanční prostředky. Zde jsem uvedla jako klíčovou aktivitu seznámení se 

s programem BENEFIT, ve kterém se projekty zpracovávají. Nezbytnou součástí 

analýzy projektu bylo také seznámení se s metodickou příručkou pro žadatele v daném 

operačním programu, která je zároveň i návodem ke zpracování žádosti v programu 

BENEFIT. 
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Po analýze jsem přestoupila k vlastním návrhům řešení. Na základě teoretických 

poznatků a analýzy problému jsem nejprve formulovala doporučený postup, který 

obsahuje model chování organizace do doby, než bude vyhlášena výzva k vypracování 

projektu. Ten spočívá především ve snaze o zvyšování přirozené atraktivity 

Olomoucké letní školy, a to prostřednictvím nabídky nových předmětů, zlepšení PR 

strategie a spoluprací s veřejným sektorem, který může být nápomocný v oblasti 

propagace. Poté jsem přestoupila k návrhu řešení primárního problému, který je zároveň 

cílem bakalářské práce, a sice k vypracování modelu žádosti o finanční podporu 

z EU. Žádost byla zpracována podle metodických pokynů pro žadatele v programu 

BENEFIT. 

 

V ekonomickém hodnocení jsem zrekapitulovala náklady celého projektu, nastínila 

systém, kterým je konstruována výše dosažené finanční podpory a odhadla jsem výši 

nákladů na zpracování projektu. 

 

Hlavním přínosem návrhů řešení, resp. přínosem projektu žádosti je dosažení finanční 

podpory z EU, která umožní konání dalšího ročníku OLŠ, zkvalitnění 

poskytovaných služeb OLŠ a zlepšení celkové úrovně školy. 
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4. Analýza potřeb 
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(z roku 2006 - vypracováno managementem OLŠ) 
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Popis potřebnosti projektu  

K prozkoumání potřebnosti organizace jako je Olomoucká letní škola, byl na 

Gymnázium Hejčín i na Slovanském Gymnáziu v Olomouci proveden sociologický 

výzkum veřejného mínění. Průzkum byl proveden a jeho výsledky zpracovány za 

odborného dozoru vedoucího katedry Sociologie a andragogiky Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci, doc. PhD. Dušanem Šimkem.  

 

Na otázky týkajících se potřeb studentů v oblasti vzdělávání odpovídalo dohromady 

169 respondentů gymnazistů. Z celkového počtu tvořilo 41 dotazovaných studenty 

8-letého gymnázia, 49 dotazovaných studenty anglické sekce Gymnázia Hejčín 

a zbylých 79 respondentů byli studenti klasického 4-letého gymnázia. Dotazník byl 

studentům předložen za vědomí ředitele dne 18. 3. 2006 a jeho smyslem bylo lépe 

analyzovat potřeby středoškoláků a podle jejich potřeb případně upravit program 

Olomoucké letní školy tak, aby těmto potřebám vyhovovala a tím vhodně doplňovala 

klasickou středoškolskou výuku.  

 

Otázky dotazníku jsou následující: 

1. Máte jasno, který obor na VŠ vás zajímá a co byste chtěli dále studovat? 

 

ANO NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

2. Uvítali byste možnost zkusit si studovat vámi vybraný obor na VŠ „na 

zkoušku“ a tím se na přijímací řízení i studium připravit? 

 

ANO NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

3. Jste schopen efektivně využít své znalosti anglického jazyka při komunikaci 

a diskusích?  

 

ANO  NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    
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4. Přivítali by jste možnost kurzů či programů, které by rozvíjeli vaše tvůrčí 

myšlení? 

 

ANO NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

5. Chtěli byste více diskutovat vybraná aktuální témata (např. terorismus, mírové a 

vojenské krize, klonování, trest smrti, odlišnost kultur, feminismus apod.) ? 

 

ANO  NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

6. Máte zkušenosti s týmovou prací (např. týmové projekty, prezentace apod.)? 

 

ANO  NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

7. Máte zkušenosti s vedením týmu? 

 

ANO  NE  SPÍŠE ANO   SPÍŠE NE    

 

 

Výsledky sociologického průzkumu 

 

1. Máte jasno, který obor na VŠ vás zajímá a co byste chtěli dále studovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 36%

SPÍŠE ANO 46%

SPÍŠE NE 15%

NE 3%
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Z odpovědí na první otázku vyplývá, že více jak 82% studentů je předběžně rozhodnuto, 

který obor chtějí na vysoké škole studovat. Toto zjištění podporuje zaměření 

Olomoucké letní školy. 82% studentům dává možnost si vybraný obor na vysoké škole 

vyzkoušet, proniknout do problematiky oboru a tím se lépe připravit na budoucí 

výběrové řízení na VŠ. Nerozhodnuté studenty ale přitom z participace na Olomoucké 

letní škole nevylučuje. Pokud inklinují alespoň k jednomu z nabízených oborů, mají 

možnost získat více informací o jeho případném studiu na VŠ a tím mu napomáhají ke 

správnému rozhodnutí.   

 

  

2. Uvítali byste možnost zkusit si studovat vámi vybraný obor na VŠ „na 

zkoušku“ a tím se na přijímací řízení i studium připravit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď na otázku číslo dvě je ve smyslu potřeby Olomoucké letní školy nejdůležitější. 

Má vypovídací hodnotu ve smyslu otázky samotné existence OLŠ. Hlavním cílem OLŠ 

a hlavní možností, kterou OLŠ středoškolským studentům nabízí, je vyzkoušet si 

studium vybraného vysokoškolského oboru tzv. na zkoušku. To znamená, že jednou 

z částí programu OLŠ jsou „vybrané odborné kurzy“, tzv. subject concentration, 

v oblastech politologie, sociologie, ekologie, ekonomie a leadershipu (teorie a praxe 

vedení), ve kterých studenti získávají základní oborové informace a zkušenosti a ve 

kterých jsou konfrontováni vysokoškolským prostředím, tamním odborným personálem 

i typem výuky.  

 

ANO 51%
SPÍŠE ANO 37%
SPÍŠE NE 10%
NE 2%
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Z odpovědi na tuto otázku vyplývá, že přínos a možnosti Olomoucké letní školy ocení 

88% studentů gymnázií. Pouze 2% dotázaných by možnosti Olomoucké letní školy 

nevyužili.  

 

 

3. Jste schopen efektivně využít své znalosti anglického jazyka při komunikaci a 

diskusích?  

 

 

 

 

 

 

 

Oficiálním jazykem Olomoucké letní školy je angličtina, proto je základní vybavenost 

účastníků nezbytná. Jedním z naplňovaných cílů OLŠ je ale také rozvoj komunikačních 

schopností v anglickém jazyce. Jak nám bylo potvrzeno učiteli anglického jazyka na 

Gymnáziích, schopnost využít anglického jazyka při komunikaci a diskuzích 

nevypovídá o jazykových znalostech studenta. Proto je odpověď na tuto otázku poněkud 

zavádějící.  

 

Olomoucké letní školy nejlépe mohou využít studenti s lepší znalostí anglického jazyka 

a schopností tuto znalost využít při všech aktivitách OLŠ (64%), projekt může být ale 

velký přínos pro studenty, jež sice nejsou úplně schopni angličtiny plně využít, nicméně 

jejich znalost je na vyhovující úrovni (28%). 

 

4. Přivítali byste možnost kurzů či programů, které by rozvíjely vaše tvůrčí 

myšlení? 

 

 

 

 

ANO 27%
SPÍŠE ANO 37%
SPÍŠE NE 28%
NE 8%

ANO 47%

SPÍŠE ANO 39%

SPÍŠE NE 12%

2%
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Odpověď na otázku číslo 4 poskytuje prostor k zamyšlení o tom, co studenti v klasické 

středoškolské výuce postrádají, a jaké další aktivity, kurzy a programy by v rámci 

vzdělávacího procesu uvítali. 86% studentů se shodlo, že by uvítali takové doplňkové 

vzdělávací aktivity, které by rozvíjely jejich tvůrčí myšlení.  

 

Olomoucká letní škola takovou aktivitu nabízí. Během jejího programu studenti ve 

skupinách zpracovávají projekt na vybrané téma, které je zajímá. Jejich cílem je 

vybrané téma zpracovat, a to jak písemně, tak formou prezentace. Studentské závěrečné 

prezentace jsou jedním z hlavních výstupů celého projektu OLŠ. Budou veřejně 

předneseny a jejich písemná verze bude publikována ve sborníku OLŠ. Témata i všichni 

účastníci budou zveřejněny na webových stránkách OLŠ. 

 

 

5. Chtěli byste více diskutovat vybraná aktuální témata (např. terorismus, mírové a 

vojenské krize, klonování, trest smrti, odlišnost kultur, feminismus apod.) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože otevřenost a možnosti diskuze patří k moderním součástím vzdělávaní, 74% 

dotazovaných studentů uvádí, že mají potřebu tuto část výuky více uplatňovat  a tak 

zároveň prohlubovat a zdokonalovat své schopnosti efektivní a smysluplné diskuze. 

Schopnosti komunikovat, diskutovat a argumentovat jsou sice otázkou zvyku a praxe, 

ale je možné je neustále zdokonalovat. Právě komunikaci a diskuzi považují studenti 

v klasické výuce za nedostatečnou.  

 

Pro téměř tři čtvrtiny studentů gymnázií by tedy byla vhodná seminární aktivita 

Olomoucké letní školy, nazvaná Global Issues.  Jde o specifické semináře, které rozvíjí 

ANO 46%
SPÍŠE ANO 28%
SPÍŠE NE 15 %
NE 11%
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komunikační schopnosti studentů a zároveň jsou zaměřeny na aktuální světové témata 

a pomáhají studentům se v těchto otázkách lépe orientovat, prezentovat svůj názor, 

argumentovat, diskutovat.  

 

Umění diskuze a efektivní komunikace totiž Olomoucká letní škola považuje za 

nezbytnou schopnost nejen v oblasti vzdělávání, ale ve všech stánkách života a lidské 

činnosti. Schopnost diskutovat navíc OLŠ rozvíjí jak po technické stránce, tak po 

stránce jazykové.  

 

 

6. Máte zkušenosti s týmovou prací (např. týmové projekty, prezentace apod.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce v týmu je po komunikaci a diskutování dalším důležitým aspektem lidské činnosti. 

Pro Olomouckou letní školu je nezbytné, aby studenti rozvíjeli své schopnosti práce 

v týmu. Díky kooperaci s ostatními studenty získají účastníci OLŠ nejen zkušenosti 

s týmovou prací, ale také mnoho multikulturních poznatků.  

 

Více než jedna polovina respondentů již má zkušenosti s týmovou prací. Olomoucká 

letní škola nabízí tyto schopnosti rozvíjet i v mezinárodním prostředí a nutí studenty 

spolupracovat se zahraničními účastníky programu. Navíc týmové aktivity umožňují 

lepší integraci sociálních skupin, či vyčleněných skupin migrantů, azylantů apod.  

 

Zbylým 44% dotázaným, kteří doposud nemají zkušenosti s prací v týmu, nabízí 

možnost se do týmů zapojit. Metoda team-.buldingu je uplatňována ve všech částech 

ANO 30%

SPÍŠE ANO 26%

SPÍŠE NE 31%

NE 13%
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programu OLŠ, takže studenty spojuje velmi nenápadnou a nenásilnou formou a to 

v rámci akademických, kulturních i sportovních aktivit. 

 

 

  7. Máte zkušenosti s vedením týmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení týmu, čili leadership, je spolu s team-buildingem metoda uplatňovaná ve všech 

částech programu Olomoucké letní školy. Studenti se učí organizovat a vést tým lidí, 

učí se mít zodpovědnost, řídit projekty a skupiny lidí. Být dobrým manažerem či 

vedoucím vyžaduje mnoho specifických schopností a zkušeností. Pouhých 35% 

středoškoláků má s vedením týmu zkušenosti. V praxi ale pro ně taková zkušenost 

v rámci uplatnění může být nezbytnou.  

 

Na Olomoucké letní škole získávají studenti praxi v oblasti řízení v průběhu celého 

programu. Kromě této metody v rámci doprovodných aktivit projektu mohou také 

studenti navštěvovat odborný kurz Leadershipu, který speciálně rozvíjí teorii i praxi 

řízení a vedení, managementu a komunikace. 

   

Závěr 

Z celkového zhodnocení a výsledků sociologického průzkumu provedeného 

Olomouckou letní školou ve dvou gymnázií města Olomouce vyplývá, že Olomoucká 

letní škola připravuje svůj program v souladu s potřebami středoškolských studentů 

a vhodně doplňuje klasické středoškolské vzdělávání svými netradičními a specifickými 

metodami i programem. Studenti prokázali velké procento zájmu ve všech základních 

činnostech a cílech Olomoucké letní školy. Proto tento projekt nabízí unikání možnost 

ANO 14%
SPÍŠE ANO 21%
SPÍŠE NE 33 %
NE 32%
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rozvíjet jejich schopnosti a doplnit vzdělávací program. Olomoucká letní škola 

zkvalitňuje vzdělávání středoškoláků a představuje podpůrný systém vzdělávání. 
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5. SWOT analýza 

 

 

Olomoucká letní škola 
 

Silné stránky  Slabé stránky  
• Unikátní program pro středoškoláky, 

kombinující akademické, kulturní, 
„leadership“ a team-buildingové  
aktivity 

• Zvyšuje úroveň znalosti a využití 
anglického jazyka 

• Klade důraz na multikulturalismus, 
otevřenost, poznávání nových kultur 

• Zajištění kvalitních partnerů  
• Projekt podporuje sociální integraci (je 

otevřen i pro sociálně slabší studenty) 
• Navázání na zkušenosti z předešlých 13 

ročníků 

• Nízké povědomí o existenci programu  
v zahraničí a v partnerských regionech 
Olomouckého kraje 

• Nedostatečná propagace 
• Limitovaný počet českých studentů 

z důvodu jazykové náročnosti 
• Zastaralost webových stránek 
 
 

Příležitosti Hrozby 
• Rozvoj a zkvalitnění vzdělání 

středoškoláků 
• Zvýšení úspěšnosti studentů při 

přijímacích řízení na VŠ  
• Rozšíření tvůrčích, jazykových, 

komunikačních a dalších schopností 
studentů 

• Seznámení studentů s  team-
buildingovou a leadershipovou teorií i 
praxí 

• Projekt se stane základem pro další 
spolupráci mezi partnery projektu, 
zejména mezi středními školy a 
Univerzitou Palackého v Olomouci 

• Nízký zájem ze strany studentů 
• Neaktraktivita načasování projektu 

z důvodu letních prázdnin  
• Snížení počtu partnerů projektu 
• Nedostatečná spolupráce ze strany 

partnerských regionů Olomouckého 
kraje 

• Zvyšující se konkurence prázdninových 
projektů 
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6. Obrázek 3: Náklady projektu  

zdroj: Vlastní vypracování v programu BENEFIT 
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Náklady na aktivity: 

 
 
 
 
Podíl jednotlivých subjektů: 

 
 
Náklady partnerů na jednotlivé kapitoly rozpočtu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivity celkem: 1 250 600,00  

 
Subjekt  Uznatelné náklady  Podíl nákladů (%)  

Organizace 15. ročníku Olomoucké letní školy  1 250 600,00  100,00  

Univerzita Palackého v Olomouci  0,00  0,00  

Náklady celkem  1 250 600,00  100,00  

 
Klíčová aktivita  Celkové náklady  Jednotkové náklady  

Organizační příprava Olomoucké letní školy  289 600,00  25 000,00  

4 týdenní program Olomoucké letní školy  807 000,00  121 500,00  
Závěrečné vyhodnocení a zúčtování OLŠ  154 000,00  20 000,00  

 

Subjekt  
1. 

Osobní 
náklady  

2. 
Cestov.  

3. 
Zařízení 
a vybav.  

4. Místní 
kancelář

/ nákl. 
proj.  

5. 
Nákup 
služeb  

6. 
Drobné 

stavební 
úpravy  

7. Přímá 
podpora  

Soukr. 
spolufin. 

Organizace 15. 
ročníku 
Olomoucké letní 
školy  

381 500  164 200  111 000  59 400  308 000  0,00  226 500  300 000  

Univerzita 
Palackého v 
Olomouci  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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7. Logický rámec 

Název programu : 
              RLZ 

LOGICKÝ RÁMEC – Projekt:  Organizace 15. ro čníku Olomoucké letní školy 
 

Předkladatel:  Olomoucká letní škola 

Celkové náklady 
Kč 

Celkové přijatelné 
náklady 

 Kč 

 
 
 

Hlavní cíl  Objektivn ě ověřitelné indikátory Zdroje k ov ěření  

• Zkvalitňování  vzdělávání ve školách a 
jiných školských zařízeních a rozvoj 
podpůrných systémů vzdělávání    

• Nárůst počtu studentů 
s odbornou zkušeností 
• Zvýšení počtu úspěšných 
studentů při přijímacím řízení na VŠ 
 

• Statistiky  OLŠ 
• Statistiky středních  škol 
• Statistiky úřadu práce  

 
 
 

 

Účel/ specifický cíl projektu  Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ov ěření  Předpoklady /rizika 
(vnější) 

• Zkvalitnění jazykových dovedností 
středoškolských studentů 
• Získání nových odborných znalostí 
z vybraných oblastí vysokoškolského 
studia(politologie, ekonomie a další) 
• Získání přehledu o současných 
globálních problémech a jejich možných 
řešení 
• Získání nových znalostí z oblasti team-
buildingu a leadershipu 

• Hodnocení úrovně studentských 
prezentací 
• Úspěšné ukončení  odborného 
kurzu a získání certifikátu   
• Úspěšné ukončení bloku seminářů 
Global Issues a získání závěrečného 
certifikátu 
• Evaluace dosažených znalostí 
v oblasti team-building a leadership  

• Evaluace 
• Srovnání  
• Hodnocení lektorů 
odborných kurzů 
• Hodnocení lektorů Global 

Issues seminářů 
 

• Zvýšení počtu studentů s odborným 
zaměřením 
• Dosažení lepší informovanosti studentů o 
vybraných oborech studia na VŠ 
• Dosažení lepší informovanosti studentů o 
globálních problémech světa 
• Seznámení studentů s novými metodami 
(team-building a leadership) a jejich aplikace   
• Zájem nových studentů o nabízené 
služby 
• Využití znalostí v budoucím profesním i 
soukromém životě 
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Výstupy projektu Objektivn ě ověřitelné indikátory Zdroje k ov ěření  
Předpoklady/rizika (vnější) 

1. Organizace a vedení 4 týdenní 
kompletního programu OLŠ 
2. Prezentace studentských projektů na 
Closing ceremony OLŠ. 
3. Vytvoření CDrom a Sborníku se 
studentskými prezentacemi z ročníku 2009   
4. Zprávy a reportáže ve sdělovacích 
prostředcích (TV, regionální deníky, 
rozhlas) 
5. Ohlasy a hodnocení účastníků na 
webové stránce OLŠ 

• Úroveň studentských 
závěrečných prezentací 
• CDrom s prezentacemi 
z ročníku 2009 
• Sborník 
• Aktualizace webových stránek 
OLŠ s informacemi o ročníku 2006 

 
 

• Hodnocení odborné 
komise 
• Evaluace 
• Statistiky 
• Zvýšení zájmu studentů 
o OLŠ  

 

• Získání zkušeností s jinými kulturami a 
jinou mentalitou 
• Překonání předsudků a kulturních 
rozdílů 
• Získání a předání nových kontaktů 
• Propagace České republiky a 
Olomouckého kraje 
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Aktivity  Vstupy  Zdroje k ověření  
Předpoklady/rizika (vnější) 

 
1.1. Nábor a výběr studentů 
1.2. Příprava odborného programu 
1.3. Příprava kulturního programu 
1.4. Příprava sportovního programu  
1.5  Příprava zázemí 
 
 

2.1. Výběr a analýza témat  
2.2. Příprava studentských projektů 
2.3. Prezentace 
 
 
 

3.1. Příprava prezentací 
3.2. Prezentace 
3.3. Publikace prezentací formou CD romu a 
Sborníku   
3.4. Zveřejnění publikací  
 
 

4.1. Pozvání zástupců tisku, TV a rozhlasu na 
akce pořádané OLŠ,zejména slavnostní 
zahájení OLŠ, kulturní akce, výroční koncert, 
studentské prezentace a slavnostní ukončení 
OLŠ. 
4.2. Poskytnutí informací a interview 
zpravodajům 
4.3. Vytvoření a distribuce nových 
propagačních materiálů, zahrnující informace a 
poznatky z OLŠ 2009.  
 

5.1. Analýza nových potřeb 
5.2. vytvoření dotazníku na webových 
stránkách 

 

• 1 data projektor s projekčním plátnem 

• Audio systém pro reprodukci zvuku 

• 1 notebook  

• Připojení na internet  

• 10 panelů a 2 modely,    

  

 

• 100 kopií nově vytvořeného filmového 
propagačního materiálu 

 

 

• Webové stránky  

 

 

• Povolení k umístění  poutačů 

• 7 poutačů a 1000 letáků propagujících 
nové služby 

 

 
1.1.   03-05/2009 
1.2.   03-05/2009 
1.3.   03-05/2009 
1.4.   03-05/2009 
1.5.   03-07/2009  

 
2.1 07/2009 
2.2 07/2009 
2.3 07/2009 

 
 

3.1    07/2009 
3.2   07/2009 

3.3  07-08/2009 
3.4   08/2009 

 
 

4.1.   07/2009 
4.2.   07/2009 
4.3.   03/2009 

               
 
 
 
 
 
 
                
             5.1. 08-09/2009 
             5.2. 09/2009 
 

 
 

 
• Výběr kvalitních studentů 
• Výběr kvalitního personálu 
• Zajištění finančních zdrojů 
• Zajištění technického zázemí 
• Výběr vhodných metod pro program OLŠ 
• Nedostatek respondentů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


