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Zku‰enosti s programem Leonardo da Vinci v âR
Jaromír Coufalík, Národní vzdûlávací fond

Evropsk˘ program Leonardo da Vinci je zamûfien na podporu inovací odbor-

ného vzdûlávání mládeÏe i dospûl˘ch ve v‰ech odvûtvích a oborech. Nyní

probíhá jeho druhé období (2000–2006), a to za úãasti celkem 30 zemí. âes-

ká republika se programu úãastní jako plnoprávn˘ ãlen od roku 1997.

Jak je v evropsk˘ch programech obvyklé, plní program Leonardo da Vin-

ci své cíle prostfiednictvím podpory konkrétních vzdûlávacích projektÛ
navrhovan˘ch rÛzn˘mi organizacemi (odborn˘mi ‰kolami, podniky, úfiady

atd.) podle pravidel programu. K nejãastûj‰ím druhÛm projektÛ patfií v pro-

gramu Leonardo da Vinci jednak projekty mobility a jednak pilotní projekty.

Projekty mobility (souhrnnû oznaãující projekty stáÏí a projekty v˘mûn)

jsou projekty na vyslání skupiny osob na odbornou praxi/stáÏ nebo na v˘mû-

nu informací a zku‰eností do nûkteré zemû EU. StáÏí se nejãastûji úãastní stu-

denti odborn˘ch stfiedních a vy‰‰ích ‰kol, dále téÏ studenti vysok˘ch ‰kol,

mladí absolventi, mladí pracovníci podnikÛ, popfi. mladí uchazeãi o zamûst-

nání. Své odborné stáÏe v délce nûkolika t˘dnÛ nebo mûsícÛ absolvují v zahra-

niãí v podnicích svého oboru. ProjektÛ v˘mûn se nejãastûji úãastní uãitelé,

lektofii, personalisté a poraden‰tí pracovníci, ktefií si v zemích EU vymûÀují

informace a zku‰enosti ze svého oboru s pfiíslu‰n˘mi zahraniãními kolegy. 

Od poãátku implementace programu Leonardo da Vinci do loÀského roku bylo

v âR pfiedloÏeno jiÏ pfies 600 projektÛ mobility, z nichÏ témûfi 400 bylo schvá-

leno a uskuteãnûno. Tyto projekty umoÏnily, aby se odborn˘ch stáÏí a v˘mûn

zúãastnilo témûfi 4 300 osob. V souãasné dobû se pfiedkládá pfies 100 návrhÛ pro-

jektÛ mobility programu Leonardo da Vinci roãnû a vysílá kolem tisíce vût‰inou

mlad˘ch lidí na odbornou stáÏ do zemí EU. Na podporu projektÛ mobility se

vynakládá roãnû více neÏ milion EUR. To umoÏÀuje, aby vlastní finanãní vklad

pfiedkladatelské organizace ãinil pouze 10–20 % nákladÛ na projekt.

Dosavadní zku‰enosti s projekty mobility programu Leonardo da Vinci jsou

velmi dobré. Zahraniãní odborná praxe totiÏ jejím úãastníkÛm umoÏÀuje zlep-
‰it si odborné vûdomosti a dovednosti, v˘raznû si zlep‰it cizojazyãné doved-
nosti a také roz‰ífiit si obecn˘ rozhled. âesk˘m organizacím pfiipravujícím

a uskuteãÀujícím projekty roz‰ifiuje úãast v programu jejich zahraniãní spo-

lupráci se v‰emi jejími pfiínosy a pfiispívá k rozvoji dovedností vypracová-
vat a fiídit mezinárodní vzdûlávací projekty. V̆ znam této dovednosti rych-

le vzrÛstá, protoÏe se stává v˘znamnou konkurenãní v˘hodou. Projekty

mobility jsou pomûrnû jednoduché projekty a jsou velmi vhodné pro zaãá-

teãníky v oboru mezinárodních projektÛ. 
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Do projektÛ mobility programu Leonardo da Vinci se jiÏ zaãlenily orga-

nizace ze v‰ech krajÛ âR, jejich zastoupení je v‰ak velmi diferencované.
To potvrzuje, Ïe aãkoliv v‰echny organizace mají stejné ‰ance se do pro-

gramu zaãlenit, vyuÏívají této ‰ance jen ty, které jsou progresivní a které

jsou ochotné vynakládat práci i nad obvyklé poÏadavky. K dosavadním zku-

‰enostem z implementace programu lze zafiadit i fakt, Ïe zatím jen málok-

teré odborné ‰koly (vãetnû vysok˘ch) zafiadily uskuteãÀování pfiínosn˘ch

zahraniãních odborn˘ch praxí do své strategie. Negativní jsou pfiípady, kdy

nûkteré vysoké ‰koly zahraniãní odbornou praxi nejen neuznávají jako sou-

ãást vzdûlávání, ale mladí lidé kvÛli takové pfiínosné praxi dokonce musí

pfieru‰it studium. 

Dal‰ím druhem projektÛ jsou v programu Leonardo da Vinci tzv. pilotní
projekty nebo projekty cizojazyãn˘ch dovedností. Jsou to rozsáhlé vzdû-

lávací projekty, v nichÏ skupina organizací z nûkolika zemí spoleãnû vypra-

covává po dobu 2–3 let inovativní vzdûlávací materiály (uãební texty, meto-

dologie v˘uky, vzdûlávací software, testy apod.). âeské organizace se tûchto

projektÛ úãastní jak v roli pfiedkladatele (koordinátora) projektu, tak i v roli

partnera nûkteré zahraniãní organizace. V souãasné dobû schvaluje Evropská

komise asi 6–7 tûchto rozsáhl˘ch vzdûlávacích projektÛ fiízen˘ch ãesk˘mi

organizacemi roãnû a nûkolik desítek ãesk˘ch organizací se kaÏdoroãnû zaãle-

Àuje do projektÛ zahraniãních koordinátorÛ v roli partnera.

K pfiínosÛm úãasti v pilotních projektech patfií bezprostfiední poznání zpÛ-
sobÛ odborného vzdûlávání v daném oboru na úrovni evropské a moÏ-

nost vyuÏít získané poznatky ke zlep‰ení odborného vzdûlávání u nás. KaÏ-

doroãnû vznikají díky tûmto projektÛm v Evropû stovky nov˘ch progresivních

vzdûlávacích materiálÛ. Informace o nich jsou dostupné v tzv. kompendiích
projektÛ a jejich produktÛ. Kompendium projektÛ s ãesk˘mi organizacemi

je dostupné na internetové stránce Národní agentury programu Leonardo da

Vinci, která pÛsobí jako souãást Národního vzdûlávacího fondu (adresa www.

nvf.cz/leonardo). Evropské kompendium projektÛ a produktÛ s informacemi

o tisících vzdûlávacích projektÛ a produktÛ je dostupné na internetové strán-

ce generálního direktorátu Vzdûlávání a kultura Evropské komise, na kterou

se lze jednodu‰e dostat ze zmínûné stránky Národní agentury programu. 

Jako pfiíklad úspû‰ného pilotního projektu z âR lze jmenovat napfiíklad pro-

jekt PrÛvodce svûtem povolání (DHV CR), v nûmÏ byla vyvinuta multime-

diální databáze informací o povoláních, pouÏívaná informaãními a poraden-

sk˘mi stfiedisky úfiadÛ práce v celé âR, nebo projekt Internet jako potenciální
zdroj nov˘ch moÏností zamûstnání pro nesly‰ící (Federace rodiãÛ a pfiátel slu-

chovû postiÏen˘ch), v nûmÏ byly vyvinuty pfiíslu‰né vzdûlávací materiály
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odpovídající názvu projektu. VÏdy jde o produkty spoleãné práce relevant-

ních organizací z nûkolika evropsk˘ch zemí.

Úãast v pilotních projektech programu Leonardo da Vinci patfií k nároã-

nûj‰ím pracím v oboru vzdûlávacích projektÛ, a proto by se o ni mûly zajímat

organizace, které jiÏ zvládly práce na jednodu‰‰ích projektech. Práce na pro-

jektech programu Leonardo da Vinci znamená pro organizace sice práci navíc

nad bûÏn˘ rámec povinností, av‰ak její pfiínosy v˘raznû pfievy‰ují vynaloÏe-

n˘ ãas, energii a finanãní prostfiedky. Se vstupem âR do Evropské unie se

ãesk˘m organizacím otevfie pfiístup do dal‰ích evropsk˘ch programÛ. Bude

je v‰ak moci vyuÏívat nikoliv ten, kdo by chtûl, ale pfiedev‰ím ten, kdo to umí.

Na to je program Leonardo da Vinci jiÏ nyní velmi vhodnou prÛpravou.
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Zku‰enosti s desetiletou existencí programu AKTION âeská republika
– Rakousko – spolupráce ve vûdû a vzdûlávání
Helena HanÏlová, DÛm zahraniãních sluÏeb M·MT

Program AKTION âeská republika – Rakousko, spolupráce ve vûdû a vzdû-

lávání (AKTION nepfiekládáme, protoÏe Akce je název pfiíli‰ obecn˘ a tím

pádem zamûniteln˘) je kvalitativnû i kvantitativnû novou formou spolu-
práce v terciárním sektoru. 
A to jednak rozsahem podporovan˘ch aktivit: 
• stipendia na 1–9 mûsíãní pobyty pro studenty a pedagogy.

• stipendia pro tandemové zpracování diplomové a disertaãní práce.

• stipendia pro letní jazykové ‰koly – speciální tzv. Sommerkolleg a letní

univerzitu.

• podporu pro projekty vûdecko-v˘zkumné a pedagogické spolupráce ães-

k˘ch a rakousk˘ch V·.

• podporu pro vûdecké exkurze pro studenty,

dále rozsahem prostfiedkÛ, které jsou do programu vkládány a zpÛsobem
rozhodování o vynakládání prostfiedkÛ.

Jsou podporovány rÛznorodé druhy nejen pedagogické spolupráce, ale

i vûdecko-v˘zkumné a jejich kombinace, viz dále, také rozsah prostfiedkÛ

a tím poãet podporovan˘ch studentÛ a akademick˘ch pracovníkÛ byl nûkoli-

kanásobnû zv˘‰en. O podporovan˘ch aktivitách a v˘‰i podpory pro nû urãe-

né rozhoduje desetiãlenné fiídící grémium programu, jehoÏ 5 ãesk˘ch a 5

rakousk˘ch ãlenÛ, akademick˘ch pracovníkÛ univerzit a ministerstev ‰kol-

ství, je jmenováno ministry ‰kolství obou zemí.

Program byl iniciován tehdej‰ím rakousk˘m spolkov˘m Ministerstvem

‰kolství v roce 1992 a to v situaci, kdy Rakousko nabízelo po zmûnách v teh-

dej‰í âeskoslovenské republice od roku 1990 velk˘ rozsah jednostrann˘ch

stipendií pro studenty ãesk˘ch V· do Rakouska (nad rámec tehdej‰í Kultur-

ní dohody – reciproãnû 18 stipendijních mûsícÛ a 6 míst na L·) a zam˘‰lelo

v blízké budoucnosti sjednat novou formu bilaterální spolupráce s nûkter˘mi

sousedními zemûmi, která postupnû povede k vyrovnávání vkladÛ finanãních

prostfiedkÛ, které obû zemû do programu vkládají. Tento zámûr sledoval dlou-

hodobé perspektivy, s cílem pfiispût do vûdeckého potenciálu budoucí sjed-

nocené Evropy synergick˘mi efekty, získan˘mi na základû vyuÏití vûdecké-

ho potenciálu sousedících zemí stfiední a v˘chodní Evropy, jejichÏ spolupráce

v této oblasti byla v dobách Ïelezné opony pouze symbolická. Obdobn˘ pro-

gram iniciovalo Rakousko s Maìarskem a Slovenskem.

I. ãtyfiletá etapa programu AKTION se realizovala v letech 1993–1996
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II. pûtiletá etapa byla sjednána na období 1997–2001

III. tfiíletá etapa byla sjednána na období 2002–2004 (délka období je zapfií-

ãinûna nutností vypracovat aktualizovanou verzi Kulturní dohody s Rakous-

kem vzhledem k pfiípravû vstupu do EU, na kterou je provádûcí protokol pro-

gramu AKTION navázán, stávající je z r. 1977).

V první etapû ãinil vklad rakouské strany do programu trojnásobek finanã-

ních prostfiedkÛ, v druhé a tfietí pak dvojnásobek. Jeho v˘‰e se odvíjela od

vkladu ãeské strany. Ten ãinil v první etapû 4 mil. Kã, v druhé a tfietí etapû byl

zv˘‰en na 5 mil Kã. Rakousko vyjadfiovalo tímto pomûrem podporu zemím

po pádu totalitního reÏimu. Ov‰em s pfiib˘vajícími lety demokratického v˘vo-

je je pochopitelnû zájem na reciproãní spolupráci.

Program provázely v prvních letech znaãné tûÏkosti. Byly zpÛsobené pfie-

dev‰ím tím, Ïe takov˘to typ spolupráce nebyl v âR ve vysokém ‰kolství znám.

V bilaterálních dohodách o spolupráci s fiadou zemí je nasmlouván urãit˘ roz-

sah v˘mûn napfi. stipendia pro studenty ãi V· uãitele, pfiedná‰ky hostujících

profesorÛ, zaji‰tûní lektorátÛ apod. Tento rozsah je vût‰inou reciproãní

a nasmlouván na 4–5 let a po dobu trvání smlouvy je vût‰inou stál˘. Na roz-

díl od této spolupráce je plán ãinnost programu AKTION, tedy typy podpo-

rovan˘ch aktivit a rozsah prostfiedkÛ na nû vynakládan˘ch, schvalován kaÏ-

doroãnû fiídícím grémiem programu a také v prÛbûhu kalendáfiního roku je

dle poãtu a kvality podan˘ch Ïádostí o stipendia a návrhÛ projektÛ operativ-

nû upravován s cílem co moÏná nejúãelnûj‰ího vyuÏití disponibilních pro-

stfiedkÛ. Bylo také tfieba, aby program ve‰el ve známost u vysoko‰kolské vefiej-

nosti, coÏ je otázka spí‰e na léta, neÏ na mûsíce.

Díky tûmto tûÏkostem se nedafiilo v prvních letech vyuÏít cel˘ korunov˘

vklad, ov‰em ‰ilinková ãástka, jak uÏ jsem se zmínila, která byla tfiikrát vy‰-

‰í, byla vyuÏita témûfi celá. Bylo to dáno také tím, Ïe v prvních letech exi-

stence programu byl podstatnû vy‰‰í zájem âechÛ o studium v Rakousku neÏ

naopak. Na základû zku‰eností se mûnily rozsah a kvalita informaãních mate-

riálÛ. Také ãetnost spolupráce formou projektÛ se zvy‰ovala tak, jak pfiib˘-

valo kontaktÛ mezi ‰kolami, povûdomí o programu a jak se zvy‰ovala kvali-

ta ãeského ‰kolství vãetnû nabídky studijních programÛ v angliãtinû.

9
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Pfiíklad v˘voje mobility v první etapû:

Poãet ÏadatelÛ o stipendia se sniÏoval bûhem let, jak pfiib˘valo zdrojÛ pro

financování stipendií z cca 250 uchazeãÛ na dne‰ních 100–120 u semestrál-

ních a roãních stipendií. Na druhé stranû se zvy‰oval poãet uchazeãÛ o letní

jazykové ‰koly, které se ustálili na poãtu ãtyfi – coÏ pfiedstavuje cca 75 míst

pro ãeské studenty. Poãet projektÛ se v posledních letech ustálil na prÛmûr-

ném poãtu cca 55 projektÛ.

Nyní k v˘voji jednotliv˘ch podporovan˘ch aktivit:

• stipendia na 1–9 mûsíãní pobyty pro studenty a pedagogy; tato katego-

rie je podporována od zaãátku existence programu, v posledních dvou letech

je urãena pfiedev‰ím pro pfiípravu diplomové, disertaãní ãi habilitaãní prá-

ce, tedy pro studijní ãi v˘zkumné pobyty s konkrétním zámûrem;

vûk u kategorie pedagogÛ se bûhem let mûnil, v prvních tfiech letech byl

neomezen, dále omezen do 35 let, nyní je moÏné druh˘m rokem se uchá-

zet o jednomûsíãní stipendia ve vûku do 45 let.

• stipendia pro tandemové zpracování diplomové a disertaãní práce; jed-

ná se o novû koncipovanou nabídku stipendií od loÀského roku s cílem

vypracovat diplomovou ãi disertaãní práci na totoÏné nebo velmi podobné

téma, pfiiãemÏ program AKTION bude kromû stipendií financovat vydaní

publikace s uvedením obou typÛ prací v matefiském jazyce. 

• stipendia pro letní jazykové ‰koly – speciální tzv. Sommerkolleg a letní

univerzitu; Sommerkollegs – letní jazykové ‰koly programu AKTION jsou

bilaterální tfiít˘denní jazykové kurzy pofiádané v âR, kde se stejnû poãetná

skupina ãesk˘ch a rakousk˘ch studentÛ uãí paralelnû v dopoledních hodinách

10
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jazyk druhé zemû (vyuãují ãe‰tí a rakou‰tí lektofii) a odpoledne a o víken-

dech jsou pofiádány pfiedná‰ky zajímav˘ch osobností, volitelné semináfie,

3–4 exkurze, promítání filmÛ, diskuse apod., a to v obou jazycích. Jejich

velkou pfiedností je moÏnost intenzivní komunikace s nûmecky mluvícími

studenty, neboÈ spolu stráví tfii t˘dny v nûkterém z malebn˘ch koutÛ na‰í

zemû (jsou ubytováni ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích v tandemu âech/‰ka –

Raku‰an/ka) a bûhem spoleãn˘ch semináfiÛ a doplÀkového programu mají

moÏnost si vymûnit názory nejen se studenty sousední zemû, ale také s vyso-

ko‰koláky rÛzn˘ch V· v âR. Tyto letní ‰koly iniciovala rakouská strana na

základû zku‰eností s letními ‰kolami nûmãiny pro cizince, kde se zahraniã-

ní studenti nesetkají s rakousk˘mi studenty, tudíÏ v‰ichni mluví nûmecky

s chybami a nemají moÏnost navázat kontakty s rodil˘mi mluvãími. V let-

ních mûsících podporuje program AKTION také jednu Letní univerzitu, kte-

rou pofiádá PeFJU s Univerzitou v Linci, a to úãast 15 ãesk˘ch studentÛ, kte-

fií se zde setkají s platícími úãastníky z Rakouska pfiíp. Nûmecka.

• podporu pro projekty vûdecko-v˘zkumné a pedagogické spolupráce
ãesk˘ch a rakousk˘ch V·, formou návrhu projektu je moÏno poÏádat

o podporu pro rÛzné typy vûdecko-v˘zkumné a pedagogické spolupráce

a jejich kombinace: aplikovan˘ pfiíp. základní v˘zkum, spolupráci v peda-

gogick˘ch aktivitách napfi. pfiedná‰ky hostujících profesorÛ a to jak jedno-

stranné tak i reciproãní, spoleãné semináfie studentÛ, odborná zasedáni ãi

workshopy, spolupráce na vytvofiení nov˘ch koncepcí studijních oborÛ vãet-

nû nov˘ch v˘ukov˘ch materiálÛ apod.

• podporu pro vûdecké exkurze pro studenty, formou návrhu projektu je

moÏné poÏádat o podporu pro jednostrannou, pfiednost ov‰em mají recip-

roãní, exkurzi pro aÏ 40 ãlennou skupinu studentÛ s odborn˘m vûdeck˘m

programem, ze které studenti zpracovávají zprávy rÛzného obsahu jako

souãást studia.

Podpora je poskytována vût‰inou na jeden rok trvání. Na základû úspû‰ného

prÛbûhu je moÏné Ïádat dvakrát o prodlouÏení, celkovû aÏ na tfii roky.

Termíny:
• pro 1–9 mûsíãní stipendia pro studenty a pedagogy je jeden termín roãnû –

15. 3. na cel˘ následující akademick˘ rok.

• pro jednomûsíãní stipendia pro pedagogy do 45 let tfii termíny: 15. 3.,

30. 4. a 31. 10.

• pro tandemová stipendia tfii termíny: 15. 3., 30. 4. a 31. 10.

• pro kaÏdou letní ‰kolu jeden, záleÏí na termínu konání letní ‰koly a domlu-

vû s pofiadateli, 30. 4. a 31. 5. 

11
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• pro podávání návrhÛ projektÛ existovaly od poãátku 4 termíny roãnû, tato

velká ãetnost byla zavedena z dÛvodu operativnosti; praxe ukázala, Ïe tato

ãetnost termínu vyÏaduje vysoké náklady na 4 zasedání fiídícího grémia;

K nûkter˘m termínÛm byly pfiedloÏeno málo projektÛ, proto byly bûhem

let zmûnûny na tfii , v souãasné dobû dva termíny a to v prÛbûhu semestru

tak, aby bylo moÏno projekty dostateãnû pfiipravit a podat kvalitní návrh

pro následující semestr – 30. 4. a 31. 10.

ZpÛsoby roz‰ifiování informací: 
• pfiedev‰ím webové stránky, kde jsou zvefiejnûny v‰echny potfiebné infor-

mace, tiskopisy formuláfiÛ a také v˘sledky v˘bûrov˘ch fiízení a pfiehled

schválen˘ch dotací na projekty; zahraniãní oddûlení V· v âR, rektorátÛ

i dûkanátÛ jsou prostfiednictvím e-mailové korespondence hromadnû infor-

mováni o zvefiejnûní aktualizovan˘ch informací, o zmûnách v podporova-

n˘ch kategoriích a zmûnách termínÛ.

• pfiedávání informací pfiímo na semináfiích ústnû a v ti‰tûné podobû.

• konzultace v kanceláfii programu s poskytnutím potfiebn˘ch podkladÛ.

• prostfiednictvím odborn˘ch tiskovin napfi. v Bulletinu Akademické infor-

maãní agentury DZS (obdrÏí zahraniãní oddûlení dûkanátÛ a rektorátÛ v‰ech

V· v âR), ve ãtvrtletníku pro V· AULA, mûsíãníku Akademick˘ Bulletin

AV, mûsíãníku Bulletin pro neziskov˘ sektor, kter˘ vydává Informaãní cent-

rum nadací, pfiíp. dal‰ích.

Pozitiva programu: 
• nízká administrativní nároãnost.

• ‰iroká ‰kála podporovan˘ch aktivit neomezena oborovû.

• s tím spojené financování fiady nákladov˘ch poloÏek (kromû mobility také

materiálové náklady, honoráfie, náklady na pofiízení odborné literatury, pfií-

prava a tisk publikací jako v˘sledek projektu podporovan˘ programem

AKTION, drobn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek, pfiíp. pfieklady).

• ãetnost termínÛ pro podání Ïádostí.

• vysoká úspû‰nost.

Kromû vlastního programu AKTION, kter˘ je urãen jen pro univerzitní pra-

covi‰tû, se podílí kanceláfi programu na zaji‰Èování Programu vûdecko-tech-
nické spolupráce mezi âeskou republikou a Rakouskem. Jedná se o bila-

terální program, kter˘ je financován z prostfiedkÛ Odboru pro mezinárodní

spolupráci ve v˘zkumu a v˘voji M·MT. Poskytuje podporu pouze na vûdec-

ko-v˘zkumné aktivity a to i dal‰ím v˘zkumn˘m institucím jako je Akademie

vûd, v˘zkumné ústavy apod.

Na základû mého devítiletého pÛsobení u programu AKTION se domní-

vám, Ïe obdobné programy je moÏné v âR úspû‰nû realizovat. Dosavadní

12
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rozsah informaãních aktivit je vysoko‰kolskou vefiejností, pokud je mi zná-

mo, pozitivnû hodnocen. Domnívám se také, Ïe fiídící grémium programu

i v˘bûrové komise stipendistÛ posuzují Ïádosti velmi objektivnû (jedná se

vÏdy o smí‰ené ãesko-rakouské komise, dle moÏností jsou jejich ãlenové

z rÛzn˘ch oborÛ). Îádosti se posuzují na základû písemn˘ch podkladÛ, není

provádûn pohovor s Ïadateli. Îádosti jsou posuzovány z mnoha hledisek, napfi.

celková kvalita uchazeãe, nutnost realizace zámûru v druhé zemi, zpracová-

ní podkladÛ Ïádosti, dosavadní neposkytnutí podpory, v˘bûr uchazeãÛ pokud

moÏno z co nejvût‰í poãtu univerzit apod.

Cca 2/3 fie‰itelÛ projektÛ hodnotí pfiínos programu AKTION v závûreãn˘ch

zprávách velmi pozitivnû. Studenti zasílají zprávy o studijním pobytu, úãast-

níci letních kurzÛ vyplÀují na závûr hodnotící dotazníky, z nich vypl˘vá, Ïe

nejv˘‰e jsou hodnoceny Sommerkollegs.

Doporuãení na základû zku‰eností s chodem programu: 
– návrh vytvofiit na webov˘ch stránkách centrální informaãní systém, kte-

r˘ by pomohl ‰kolské vefiejnosti s vyhledáním vhodného zdroje financí pro

jejich zámûr. Staãilo by zfiejmû rozli‰ení podle tfiech ukazatelÛ: dle zemû,

dle typu ‰koly ãi instituce, dle typu aktivity – vzdûlávací ãi v˘zkumná

(obdobn˘ informaãní systém existuje v Rakousku na stránkách:

http://www.oead.ac.at).

– pfiínosné by také bylo vytvofiení centrální evidence stipendistÛ formou data-

báze se základními údaji, která dosud neexistuje ani u vyslan˘ch studentÛ

do zahraniãí, ani u cizincÛ studujících v âR.

13
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Konzervatofie a grantování
Vûroslav Neumann, PraÏská konzervatofi

VáÏená paní pfiedsedající, váÏené dámy, váÏení pánové,

rád bych podûkoval NVF za iniciativu, na základû které probûhl v˘zkum gran-

tové nabídky pro ‰koly a dne‰ní jednání. Jsem rád, Ïe jsme byli k tomuto jed-

nání pozváni. Pfiinejmen‰ím se nyní ponûkud lépe orientujeme kdo je kdo a co

je co.

V dne‰ním jednání pfievaÏují otázky související se vstupem na‰í zemû do

Evropské unie, hovofií se o úkolech, které pfied námi, ktefií jsme zodpovûdní

za v˘chovu a v˘uku nastupujících generací, v této souvislosti vyvstávají. 

Na PraÏské konzervatofii, kterou reprezentuji, jsme si po sametové revoluci sta-

novili dva klíãové v˘chovnû vzdûlávací cíle:

1)pfiipravit na‰e absolventy, pfiedev‰ím nastupující profesionální hudební

umûlce, instrumentalisty a zpûváky, na jejich budoucí profesionální pÛso-

bení v rámci sjednocené Evropy tak, aby v zostfiené mezinárodní konku-

renci dobfie obstáli.

2)poskytnout na‰im studentÛm jiÏ v prÛbûhu studia první zku‰enosti z mezi-

národní spolupráce.

Pro splnûní prvního cíle máme potfiebn˘ kvalitní pedagogick˘ sbor, kter˘ se

z pfievaÏující ãásti rekrutuje z renomovan˘ch umûlcÛ, hudebních a pûveck˘ch

sólistÛ, ãlenÛ komorních a orchestrálních tûles jako je âeské filharmonie a dal-

‰í, ktefií sami na mezinárodních pódiích pÛsobí. Tito pedagogové jsou schop-

ni na‰e absolventy dobfie pfiipravit pro úspû‰né uplatnûní v rámci sjednocené

Evropy, na‰e umûlecké ‰kolství má i v zahraniãí uznávanou vysokou kvali-

tu. Realizace obou zmínûn˘ch v˘chovnû vzdûlávacích cílÛ v‰ak vyÏaduje

i finanãní prostfiedky a tûch se nedostává. Je v‰eobecnû známo, Ïe provoz ‰ko-

ly je dlouhá léta podfinancován, nedostává se prostfiedkÛ ani na bûÏn˘ provoz.

Pfii realizaci na‰eho evropsky zamûfieného v˘chovnû vzdûlávacího zámû-
ru, jak jsem ho nastínil, nás nikdo nepodporuje, ani morálnû, ani orga-
nizaãnû, ani finanãnû. Tfiináct vefiejn˘ch konzervatofií âR tvofií v mnoÏinû

‰kol malou men‰inu, to v‰ak nedává odpovûdn˘m státním úfiedníkÛm právo

tuto men‰inu ignorovat. Musím konstatovat, Ïe v oblasti grantové politiky
Ïádná koncepce státních institucí smûrem k stfiednímu a vy‰‰ímu odbor-
nému umûleckému ‰kolství neexistuje stejnû jako neexistuje celková pro-

pracovanûj‰í koncepce politiky státu v oblasti umûleckého ‰kolství. Tato tvr-

zení mohu doloÏit, av‰ak dne‰ní diskuse pro to není vhodn˘m místem. V̆ zkum

grantové nabídky, s jehoÏ závûry jsme byli seznámeni, potvrdil na‰i zku‰enost,

Ïe grantová nabídka, smûfiující do oblasti SO· a VO·, je minimální a gran-
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tová nabídka, které by zohledÀovala speciální potfieby stfiedního umûleckého

‰kolství, se blíÏí nule. 

K dosaÏení evropsky zamûfien˘ch v˘chovnû vzdûlávacích cílÛ, které jsme

si stanovili, pouÏívá PraÏská konzervatofi rÛzn˘ch forem. Z jejich v˘ãtu vyply-

ne, na co potfiebujeme finance. Zveme renomované zahraniãní umûlecké peda-

gogy ke krátkodob˘m kurzÛm v rámci na‰i ‰koly. S rÛzn˘mi zahraniãními

partnersk˘mi ‰kolami vytváfiíme spoleãné umûlecké projekty; vût‰inou jde

o ‰koly nûmecké, francouzské nebo italské, obãas o ‰koly z USA nebo Japon-

ska. Spolu se studenty partnersk˘ch ‰kol na‰i studenti nastudovávají hudeb-

ní programy a ty potom koncertnû provádûjí. Vysíláme na‰e studenty do zahra-

niãních mezinárodních soutûÏí a to je vûc finanãnû nároãná, kdy ‰kola nemÛÏe

studentÛm nijak finanãnû pfiispût. Koneãnû pofiizujeme ãeské pfieklady zahra-

niãních odborn˘ch statí a studijních materiálÛ a potfiebovali bychom pro-

stfiedky na tyto pfieklady a na úhradu licencí k pfiekladÛm. Potfiebovali bychom

také finanãní podporu pro vydávání aktuální tuzemské málonákladové odbor-

né literatury, která odpovídá dne‰ním nárokÛm, která ale není komerãnû zají-

mavá a u nás se jí proto Ïádné nakladatelství nevûnuje. 

V‰echno to, co jsem vyjmenoval, skuteãnû dûláme, ale Ïádné finanãní zdro-

je, které si sami nevytvofiíme vlastní prací, nemáme, v na‰em úsilí si pfiipa-

dáme osamoceni a to neseme úkornû, kdyÏ si na druhé stranû uvûdomíme,

kolik prostfiedkÛ vûnuje stát na obecnou propagaci na‰eho vstupu do Evrop-

ské unie, nebo Ïe napfi. do oblasti zájmové ãinnosti smûfiuje více grantové

nabídky, neÏ k nám. Neexistují ani pfiímé úãelové dotace, ze kter˘ch bychom

mohli vzpomenuté náklady hradit, a rovnûÏ program Leonardo pfiípadnû dal-

‰í evropské programy jsou nám uzavfieny, protoÏe neseÏeneme prostfiedky na

povinnou finanãní spoluúãast. 

VáÏení pfiítomní, dámy a pánové, vím, Ïe rÛzné typy ‰kol mají své speci-

fické problémy na cestû do Evropy právû tak jako mají své specifické pro-

blémy konzervatofie. Na‰e a va‰e problémy se nekryjí. Proto se omlouvám

v‰em, pro které moje vystoupení nebylo zajímavé. VyuÏil jsem jediné dis-

kusní platformy, která mi dosud byla k danému problému nabídnuta. Závûrem

chci poÏádat paní pfiedsedající, aby laskavû zaãlenila do závûrÛ mÛj
návrh, aby NVF vyvolal zvlá‰tní jednání s pfiedstaviteli jednotliv˘ch typÛ
‰kol, bude-li o nû zájem. V pfiípadû konzervatofií âR, respektive PraÏské kon-

zervatofie, za kterou mohu mluvit, urãitû je. Rádi bychom poloÏili konkrétní

otázky a usly‰eli konkrétní odpovûdi. 
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Central European Exchange Programme for University Studies
Jitka Nováková, DÛm zahraniãních sluÏeb M·MT

Program CEEPUS je stfiedoevropsk˘ v˘mûnn˘ univerzitní program zamûfie-

n˘ na spoleãné projekty sítí vysok˘ch ‰kol. 

V souãasné dobû jsou ãlensk˘mi zemûmi programu (abecednû): Bulharsko,

âeská republika, Chorvatsko, Maìarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slo-

vensko a Slovinsko.

V roce 2003 byla podepsána dohoda CEEPUS II aktualizující program

a prodluÏující jeho trvání na roky 2005 aÏ 2009.

Organizace programu:
KaÏd˘ rok se rozhodují na spoleãné schÛzce ministerstva ‰kolství zemí zúãast-

nûn˘ch v programu, kolik stipendijních mûsícÛ urãen˘ch pro pfiijetí zahra-

niãních studentÛ a uãitelÛ budou pro dal‰í akademick˘ rok financovat.

Ústfiední kanceláfi programu je ve Vídni, v kaÏdé zúãastnûné zemi je usta-

vena národní kanceláfi. Koordinace programu je na úrovni âeské republiky

zaji‰Èována Národní kanceláfií CEEPUS pfii Domû zahraniãních sluÏeb M·MT.

Mobilitu v rámci sítû koordinuje jedna ze zúãastnûn˘ch vysok˘ch ‰kol, tzv.

„koordinátor“. Ostatní ‰koly jsou tzv. „partnery“. KaÏdá fakulta zapojená v síti

má svoji kontaktní osobu, která zodpovídá

• za ubytování a odborn˘ program zahraniãních studentÛ/uãitelÛ, kter˘m je

pfiidûleno stipendium CEEPUS na dané ãeské vysoké ‰kole,

• za mobilitu studentÛ/uãitelÛ v rámci sítû i dané ãeské vysoké ‰koly a infor-

muje o ní ãeskou národní kanceláfi (koordinátor) nebo za mobilitu studen-

tÛ/uãitelÛ v rámci dané vysoké ‰koly v âR a informuje o ní koordinátora celé

sítû a ãeskou národní kanceláfi (partner).

Informace o akademickém roce 2002/2003:
âeská republika vloÏila v tomto roce do programu celkem 500 stipendijních

mûsícÛ.

Na základû v˘bûrového fiízení projektÛ 2002/2003 je âR zapojena do pro-

gramu 16 vysok˘mi ‰kolami, a to jejich 37 fakultami. Na‰e vysoko‰kolská

pracovi‰tû koordinují 3 projekty a v 29 jsou partnery. Vzhledem k zapojení

nûkter˘ch pracovi‰È do více projektÛ a k tomu, Ïe v rámci jednoho projektu

b˘vá zapojeno více neÏ jedno pracovi‰tû za danou zemi, disponuje âR 51 ães-

k˘mi partnersk˘mi pracovi‰ti.

Úãast jako freemovers je moÏností pro ty Ïadatele, ktefií nemají moÏnost

zapojit se v rámci sítû univerzit. Musí si v‰echny náleÏitosti, které jinak zaji‰-

Èuje síÈ, zafiídit sami. Jsou to doporuãení z matefiské i hostitelské vysoké ‰ko-
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ly, potvrzení o uznání doby studia v zahraniãí a potvrzení o tom, Ïe student

nebude platit na hostitelské univerzitû ‰kolné.

Kalendáfi CEEPUS
15. leden

Pfiihlá‰ky sítí

Leden/únor
SchÛzka spoleãného v˘boru ministrÛ zemí CEEPUS

Konec bfiezna
Mezinárodní hodnotící komise, Udûlení projektÛ sítí

15. kvûten
Pfiedpokládané vyuÏití kvóty

15. ãerven
Pfiihlá‰ky mobilit pro zimní semestr

¤íjen
Vyúãtování do Národní kanceláfie âR

¤íjen/listopad
Zprávy sítí

Tematické sítû
Jedná se o pilotní multidisciplinární projekt programu, kter˘ je zamûfien na

pomoc zemím jihov˘chodní Evropy (Jugoslávie, Albánie, Makedonie, Bos-

na a Hercegovina). Je koordinován Ústfiední kanceláfií CEEPUS.

Do projektu Tematick˘ch sítí vloÏila âeská republika 50 stipendijních mûsí-

cÛ, z ãehoÏ bylo 21 jiÏ vyãerpáno. Postup je obdobn˘ jako u freemovers,

náklady pro pfiijetí i vyslání hradí ãeská strana.

Pfiihlá‰ky nov˘ch projektÛ sítí a pfiihlá‰ky mobilit v rámci sítí se podávají

on-line na http://www.ceepus.org/ceepus. Pfiihlá‰ky pro freemovers a tema-

tické sítû se podávají na papífie do pfiíslu‰né národní kanceláfie CEEPUS.

Aktuální informace dostanete na webov˘ch stránkách programu a v Národ-

ní kanceláfii.

Kontakt:

Národní kanceláfi CEEPUS, DÛm zahraniãních sluÏeb M·MT

SenováÏné námûstí 26, Praha 1, po‰ta: P. O. BOX 8, 110 06 Praha 06

Tel.: 224 398 263

Tel./fax: 224 222 583

E-mail: ceepus@dzs.cz 

http://www.dzs.cz

http://www.ceepus.org/ceepus
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Zapojení âeské republiky do tzv. Lisabonského procesu v oblasti vzdû-
lávání a pfiíprava resortu ‰kolství na vyuÏívání Evropského sociálního
fondu
Jana ·vecová, Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 

VáÏené dámy, váÏení pánové, 

dovolte, abych nejdfiíve podûkovala organizátorÛm za uspofiádání dne‰ní kon-

ference. Téma, kterému se zde budeme vûnovat zaslouÏí velkou pozornost, a to

z nûkolika dÛvodÛ: za prvé grantov˘ zpÛsob financování úkolÛ bude stále

ãastûj‰í cestou, jak získat prostfiedky na fie‰ení problémÛ v oblasti vzdûlává-

ní, a to nejen v souãasnosti, ale zejména s ohledem na budoucí zdroje z Evrop-

ské unie; za druhé – ten, kdo má a bude mít zku‰enosti, jak si získávat infor-

mace, kde si lze o peníze Ïádat a také jak svoji Ïádost kvalitnû zpracovat,

bude mít vût‰í ‰anci uspût v této soutûÏi.

Dfiíve neÏ vás seznámím s tím, co se pfiipravuje pro vyuÏívání Evropského

sociálního fondu v âeské republice, dovolte, abych zasadila na‰e úsilí, které

je vyjádfieno jak v Národním programu rozvoje vzdûlávání v âR, tak v nava-

zujícím dokumentu Dlouhodobém zámûru vzdûlávání a rozvoje v˘chovnû

vzdûlávací soustavy âR, do celkového kontextu vzdûlávací politiky v Evrop-

ské unii. 

Za v˘znamn˘ mezník lze pro vzdûlávací politiku EU povaÏovat zasedání

Evropské rady v Lisabonu v roce 2000, kde byl stanoven nov˘ strategick˘ cíl

pro Evropu pro pfií‰tí desetiletí: stát se „nejkonkurenceschopnûj‰í a nejdyna-
miãtûj‰í ekonomikou zaloÏenou na znalostech, schopnou udrÏitelného hospo-
dáfiského rÛstu, s více a lep‰ími pracovními místy a s vût‰í sociální soudrÏ-
ností“. Evropská rada zde vyzvala ãlenské státy, Radu a Komisi, aby pfiijaly

taková opatfiení, která zajistí dosaÏení tohoto cíle. 

Nové poÏadavky, které s sebou pfiiná‰í nové pojetí spoleãnosti a ekonomi-

ky zaloÏené na znalostech, znamená pfiizpÛsobovat stávající systémy vzdûlá-

vání a odborné pfiípravy tak, aby odpovídaly tûmto nov˘m nárokÛm. 

Na závûry pfiijaté v Lisabonu navázala Evropská rada v roce 2002 pfiijetím

„Podrobného pracovního programu následn˘ch krokÛ k dosaÏení budou-
cích cílÛ systémÛ vzdûlávání a odborné pfiípravy v Evropû, ve kterém byly

vytyãeny 3 strategické cíle:

• zlep‰it kvalitu a efektivitu systémÛ vzdûlávání a odborné pfiípravy v EU. 

• usnadnit pfiístup k systémÛm vzdûlávání a odborné pfiípravy pro v‰echny.

• otevfiít systémy vzdûlávání a odborné pfiípravy ‰ir‰ímu svûtu.

Tyto cíle byly dále rozpracovány do 13 úkolÛ, které zahrnují rÛzné prvky

a úrovnû vzdûlávání a odborné pfiípravy, od základních dovedností po odbor-
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né vysoko‰kolské vzdûlávání se zvlá‰tním zfietelem k zásadám celoÏivotního

uãení. ZároveÀ byly identifikovány orientaãní cíle, které budou slouÏit pro

porovnání dosaÏen˘ch v˘sledkÛ v rámci Evropy i celého svûta. 

Orientaãní cíle do r. 2010:
• zv˘‰ení investic do lidsk˘ch zdrojÛ.

• o polovinu sníÏit míru pfiedãasného odchodu ze ‰koly.

• o polovinu sníÏit nerovnováhu pohlaví mezi absolventy matematick˘ch,

pfiírodovûdn˘ch a technick˘ch oborÛ a zároveÀ zv˘‰it poãet absolventÛ

tûchto oborÛ.

• 80% podíl 25–59let˘ch v EU alespoÀ se stfiedo‰kolsk˘m vzdûláním.

• podíl 15let˘ch ÏákÛ se ‰patn˘mi v˘sledky ve ãtenáfiské, matematické a pfií-

rodovûdné gramotnosti sníÏit alespoÀ o polovinu.

• prÛmûrná úãast v dal‰ím vzdûlávání v EU alespoÀ 15 % dospûlé populace

v produktivním vûku a v Ïádné zemi neklesající pod 10 %.

Úkoly vypl˘vající ze strategick˘ch cílÛ:
1) zkvalitnûní vzdûlávání a odborné pfiípravy uãitelÛ a ‰kolitelÛ.

2) rozvoj dovedností pro spoleãnost znalostí.

3) zaji‰tûní pfiístupu k informaãním a komunikaãním technologiím pro kaÏ-

dého.

4) zv˘‰ení poãtu studentÛ pfiírodovûdn˘ch a technick˘ch oborÛ.

5) optimální vyuÏití zdrojÛ.

6) vytváfiet prostfiedí pro otevfiené vzdûlávání.

7) zv˘‰ení pfiitaÏlivosti uãení.

8) podpora aktivního obãanství, rovn˘ch pfiíleÏitostí a sociální soudrÏnosti

9) posilování celkového propojení svûta práce, v˘zkumu, spoleãnosti.

10) rozvoj podnikatelského ducha.

11) zkvalitnûní v˘uky cizích jazykÛ.

12) roz‰ífiení mobility a v˘mûny.

13) posílení evropské spolupráce.

Pro efektivní realizaci tohoto pracovního programu Evropská komise usta-

novila osm pracovních skupin (a jednu pracovní podskupinu), které se zamû-

fiují na oblasti, do nichÏ byly soustfiedûny jednotlivé úkoly pracovního pro-

gramu: 

• vzdûlávání a odborná pfiíprava uãitelÛ .

• základní dovednosti, v˘uka cizích jazykÛ, rozvoj podnikatelského my‰lení.

• informaãní a komunikaãní technologie ve vzdûlávání a odborné pfiípravû. 
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• zvy‰ování úãasti v matematick˘ch oborech a ve vûdû.

• zdroje.

• mobilita a evropská spolupráce.

• prostfiedí pro otevfiené uãení, aktivní obãanství a soudrÏnost.

• zv˘‰ení pfiitaÏlivosti uãení, posílení celkové propojenosti svûta práce a spo-

leãnosti.

ZároveÀ Evropská komise ustanovila tzv. Stálou skupinu, jejímÏ úkolem je

koordinovat a dohlíÏet na uÏívání indikátorÛ a srovnávacích testÛ, posuzovat

získaná data a pfiedkládat návrhy pro lep‰í dosaÏení vytyãen˘ch cílÛ. 

Do tzv. Lisabonského procesu se zapojila i âeská republika, která vysla-

la do v‰ech uveden˘ch pracovních skupin své reprezentanty. Vláda âR pfii-

jala v bfieznu 2003 „Zprávu o aktuálním stavu naplÀování cílÛ Lisabon-
ského procesu v âeské republice“, jejímÏ hlavním cílem bylo zmapovat

situaci naplÀování cílÛ Lisabonského procesu v jednotliv˘ch resortech. Minis-

terstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy zpracovalo podkladov˘ materiál za

oblast „vzdûlávání “ a „v˘zkum a v˘voj “, kter˘ jednak blíÏe specifikuje jed-

notlivé úkoly Lisabonského procesu v oblastech „vzdûlávání “ a „v˘zkum

a v˘voj “ a kter˘ dále mapuje stav realizace úkolÛ v tûchto oblastech v âes-

ké republice a stanovuje dal‰í kroky pro jejich lep‰í dosaÏení. Na základû této

zprávy pfiijala vláda ãtyfii prioritní oblasti âeské republiky na rok 2003, k nimÏ

byla zafiazena i oblast „vzdûlávání “ a „v˘zkum a v˘voj “. 

PfiestoÏe se âeská republika jiÏ podílí na plnûní fiady úkolÛ Lisabonského

procesu – úãastní se komunitárních programÛ – Socrates, Leonardo da Vin-

ci, MládeÏ, pfiipravuje uznávání profesních kvalifikací, realizuje státní infor-

maãní politiku ve vzdûlávání, podílí se na ãinnosti pracovních skupin Evrop-

ské komise atd., je jasné, Ïe s pfiedpokládan˘m vstupem âeské republiky do

Evropské unie bude otázka úãasti âeské republiky v tzv. Lisabonském pro-

cesu stále více naléhavûj‰í. 

Po vstupu âR do EU bude mít âR moÏnost vyuÏívat finanãní prostfiedky

z tzv. strukturálních fondÛ (SF), z nichÏ v souãasnosti profitují v‰echny potfieb-

né regiony ãlensk˘ch státÛ. Tyto fondy jsou ãtyfii – Evropsk˘ sociální fond
(ESF), Evropsk˘ zemûdûlsk˘ podpÛrn˘ a záruãní fond (EAGGF), Evrop-
sk˘ fond regionálního rozvoje (ERDF) a Finanãní nástroj pro usmûrÀo-
vání rybolovu (FIFG). Jejich hlavním cílem je pozitivnû pfiipívat ke sniÏování

regionálních rozdílÛ a ke zlep‰ování Ïivotního prostfiedí, podílet se na v˘stav-

bû infrastruktury, investovat do lidsk˘ch zdrojÛ a podporovat podnikatelské

prostfiedí. 

Na základû usnesení vlády ã.159/98 byla vybran˘m ministerstvÛm svûfie-

na gesce za pfiípravu na vyuÏívání jednotliv˘ch strukturálních fondÛ. Celko-
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vou koordinací pfiípravy bylo povûfieno Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR). Gesce za pfiípravu na Evropsk˘ sociální fond (ESF) byla svûfiena

Ministerstvu práce a sociálních vûcí (MPSV). Od poãátku se jedním z hlav-

ních úkolÛ stala pfiíprava relevantních programov˘ch dokumentÛ, na jejichÏ

základû Evropská komise pfiidûluje finanãní prostfiedky ze strukturálních fon-

dÛ. MMR bylo povûfieno pfiípravou Národního rozvojového plánu, kter˘

pfiedstavuje zastfie‰ující dokument pokr˘vající v‰echny oblasti potenciální

podpory ze v‰ech strukturálních fondÛ. MPSV odpovídá za pfiípravu Ope-
raãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ (OP RLZ), na jehoÏ základû

bude ãerpána vût‰ina prostfiedkÛ z Evropského sociálního fondu. MMR je

zároveÀ povûfieno ve spolupráci s Regionálními radami regionÛ soudrÏnosti

pfiipravit Spoleãn˘ regionální operaãní program (SROP). 

Pfiíprava v‰ech v˘‰e uveden˘ch programov˘ch dokumentÛ probíhá v part-
nerství s dal‰ími subjekty, které hrají dÛleÏitou úlohu v dané oblasti. V oblas-

ti rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ je tak dÛleÏit˘m partnerem MPSV pfii pfiípravû OP

RLZ také M·MT.
Pro oblast rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, a tedy i oblast vzdûlávání, má nejvût‰í

v˘znam Evropsk˘ sociální fond (ESF), kter˘ je nedílnou souãástí politi-

ky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudrÏnosti a evropské

sociální politiky. Stejnû jako dal‰í tfii fondy pfiispívá k pfieklenutí rozdílÛ

v Ïivotní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze

zdrojÛ Evropské unie financuje ESF pomoc ãlensk˘m státÛm pfii plnûní

spoleãnû odsouhlasen˘ch cílÛ a podporuje jejich aktivity smûfiující ke zlep-

‰ení perspektiv lidí pfii hledání práce a získávání poÏadovan˘ch kvalifika-

cí. K hlavním oblastem politiky ESF se fiadí rozvoj a podpora aktivní poli-

tiky na trhu práce, podpora rovn˘ch pfiíleÏitostí pro v‰echny v pfiístupu na

trh práce, podpora a zlep‰ování ‰kolení, vzdûlávání a poradenství jakoÏ-
to souãástí politiky celoÏivotního vzdûlávání, podpora kvalifikované,

vzdûlané a flexibilní pracovní síly a opatfiení na zlep‰ení pfiístupu Ïen na

trh práce.

Evropsk˘ sociální fond se pfiednostnû soustfieìuje na podporu potfieb jed-
notlivcÛ s cílem zv˘‰it jejich zamûstnatelnost. Lze jej v‰ak vyuÏít i pro pod-

poru na zlep‰ení systémÛ a struktur tak, aby trh práce fungoval lépe. 

M·MT má roli klíãového partnera pro MPSV zejména pfii pfiípravû Ope-
raãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, Jednotného programového

dokumentu pro Cíl 3 Prahu a také Národního rozvojového plánu. PfiestoÏe

hlavní odpovûdnost za oblast rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ v âeské republice

náleÏí MPSV, které bylo ustanoveno fiídícím orgánem pro OP RLZ, má zde

M·MT roli. 
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V rámci OP RLZ byla formulována Priorita 3 Rozvoj celoÏivotního uãe-
ní, jejíÏ souãástí jsou následující ãtyfii opatfiení:

Opatfiení 3.1: ZkvalitÀování vzdûlávání ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch zafiízeních
Opatfiení 3.2: Podpora terciárního vzdûlávání, v˘zkumu a v˘voje
Opatfiení 3.3: Podpora státních struktur a systémÛ pro zaji‰tûní rozvoje lid-

sk˘ch zdrojÛ v oblasti ‰kolního vzdûlávání
Opatfiení 3.4: Rozvoj dal‰ího profesního vzdûlávání

Po vstupu âR do EU budou moci projekty, které splní stanovená kritéria

a budou vycházet z aktivit navrÏen˘ch v rámci opatfiení OP RLZ, ãerpat finanã-

ní prostfiedky z ESF – 75 procent z ESF a 25 procent z národních zdrojÛ.

V prosinci 2002 probûhlo pfiipomínkové fiízení k verzi OP RLZ, která byla

v lednu 2003 spolu s ostatními operaãními programy schválena vládou

a v únoru 2003 byla pfiedloÏena Evropské komisi k posouzení. ZároveÀ pokra-

ãují práce na programov˘ch dodatcích, na tvorbû implementaãních struktur

a postupu pfiidûlování prostfiedkÛ ÏadatelÛm, a to zpÛsobem, kter˘ bude co

moÏná nejjednodu‰‰í a transparentní. Cel˘ systém vyuÏívání prostfiedkÛ z ESF

musí b˘t schopen zaãít fungovat ihned po vstupu âR do EU.

SoubûÏnû s dokonãováním OP RLZ se M·MT v úzké spolupráci s MPSV

podílelo také na pfiípravû Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 Pra-

hu (ve spolupráci s Magistrátem hlavního mûsta Prahy bylo zpracováno opat-

fiení 3.1 Rozvoj poãáteãního vzdûlávání jako základu celoÏivotního uãení z hle-
diska potfieb trhu práce a ekonomiky znalostí a ve spolupráci s Magistrátem

hlavního mûsta Prahy a Ministerstvem prÛmyslu a obchodu také opatfiení 4.2

Spolupráce vûdecko v˘zkumn˘ch pracovi‰È s podnikatelskou sférou, podpo-
ra inovací). Tento dokument byl vládou schválen rovnûÏ v lednu 2003

a Evropské komisi pfiedloÏen k posouzení v únoru 2003.

Úãast M·MT pfii vyuÏívání finanãních prostfiedkÛ z ESF umoÏní spolufi-

nancovat pfiedev‰ím ty oblasti vzdûlávání a ‰kolství, které jsou souãasnû pri-

oritami jeho politiky. Zapojením M·MT do ãerpání prostfiedkÛ z ESF se
otevfie pfiíleÏitost efektivnûji a úãinnûji naplÀovat cíle strategick˘ch doku-
mentÛ vzdûlávací politiky âR. 

Dal‰í v˘voj v této oblasti lze sledovat na webovské stránce M·MT a s pfií-

padn˘mi dotazy se lze obrátit na adresu: esf@msmt.cz

Dûkuji vám za pozornost a vûfiím, Ïe dne‰ní konference pfiispûje k tomu, Ïe

nás bude více, ktefií budeme lépe pfiipraveni na vyuÏívání moÏností, které nám

budoucnost pfiinese.
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Rozvojov˘ program DVPP realizovan˘ grantov˘m zpÛsobem
v roce 2003
Karel Va‰ta, Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Rozvojov˘ program dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ
(DVPP):
• zaãal v roce 2001.

• granty a úãelové pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ.

• v roce 2001 granty cca 10 mil. Kã v roce 2002 cca 2 miliony Kã.

• kladn˘ ohlas.

• nov˘ zpÛsob práce M·MT.

Podprogramy 2003
B1 – Program podpory DVPP v regionech

B2 – Program podpory ‰kolních programÛ DVPP

B3 – Rozvojov˘ program pro vyuÏití inovaãních zku‰eností ‰kol pro DVPP

B1 – Program podpory DVPP v regionech
Cíl: Podpofiit rozvoj DVPP v jednotliv˘ch krajích se zfietelem na regionální

specifika 

Priority programu pro kaÏd˘ kraj byly urãeny v dohodû PC a kraje.

PC pfiijímají Ïádosti, navrhují komisi a provádûjí pfiedv˘bûr projektÛ.

• Ïadatelé: M·, Z·, S·, zafiízení DVPP, NNO, V· atd. – Ïádat nemohou PC

a fyzické osoby

• podpora: 20–200 tis. Kã

Více informací se seznamem priorit i kontaktních adres bude k dispozici na

www.msmt.cz nebo na webov˘ch stránkách pedagogick˘ch center

B2 – Program podpory ‰kolních programÛ DVPP
Cíl: Podpofiit ‰koly, které mají ãi chystají vnitfiní systém vzdûlávání pedago-

gick˘ch pracovníkÛ a vytvofiit pfiíklady dobré praxe v této oblasti.

V̆ chodisko: Dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ organizované ‰ko-

lou z vlastních zdrojÛ pro vlastní pracovníky je finanãnû nejefektivnûj‰ím

zpÛsobem DVPP.

• Ïadatelé: M·, Z·, S·, speciální ‰koly i speciální ‰kolská zafiízení

• podpora: 20–200 tis. Kã

Ve‰keré informace budou na www.msmt.cz – dal‰í vzdûlávání
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B3 – Program podpory inovaãních projektÛ DVPP
Cíl: Nalézt a podpofiit inovaãní projekty v dal‰ím vzdûlávání pedagogick˘ch

pracovníkÛ.

Inovaãní projekt DVPP je takov˘ projekt, kter˘ pfiiná‰í novou kvalitu zejmé-

na v didaktickém zpracování a realizaci DVPP, obsahovém ãi cílovém zamû-

fiení, v nalezení nové skupiny pfiíjemcÛ/adresátÛ, ãi projekt, kter˘ zasazuje

akci DVPP do nového kontextu.

• Ïadatelé: M·, Z·, S·, zafiízení DVPP, NNO, V· atd.

• podpora: 20–200 tis. Kã.

Ve‰keré informace budou na www.msmt.cz – dal‰í vzdûlávání

Zku‰enosti z minul˘ch roãníkÛ:
• velik˘ zájem.

• vysoké procento formálních pochybení.

• mnoÏství projektÛ nebylo v souladu s cíli programu.

• málo ãasu na pfiípravu Ïádosti o projekt.

Pro rok 2003:
• opût málo ãasu na pfiípravu projektu.

• vûdût co chci (mít pfiipraven˘ projekt) a zaãít psát hned po zvefiejnûní.

• hlídat grantové kalendáfie a stránky M·MT.

• moÏnost získat metodickou pomoc PC.

• B2 – moÏnost pfiesahu aktivit (ne financování) do roku 2004.

Kontakty:
• www.msmt.cz – dal‰í vzdûlávání

• www.ceskaskola.cz – portál

• www.icn.cz – grantov˘ kalendáfi

• www.nadacevia.cz – grantov˘ kalendáfi

• www.adam.cz – informaãní server

• www.ecn.cz – informaãní server

• M·MT, Odbor 25, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Dal‰í grantové programy M·MT
Cíl: pfiipravit pro poãáteãní v˘uku cizích jazykÛ na Z· co nej‰ir‰í spektrum

metodick˘ch materiálÛ a pomÛcek k nejvíce pouÏívan˘m uãebnicím. 

Forma: v˘bûrové fiízení na vypracování souboru metodick˘ch materiálÛ

a pomÛcek pro nejvíce pouÏívané uãebnice anglického a nûmeckého jazyka

ve 4. roãníku základní ‰koly.
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Program podpory vydání metodick˘ch materiálÛ a pomÛcek pro nejvíce
uÏívané uãebnice jazykÛ základních ‰kol:
• www.msmt.cz – Dal‰í vzdûlávání – Jazykové vzdûlávání – Jazykové vzdû-

lávání v âR – Dal‰í informace 

• uzávûrka – 15. 4. 2003

• M·MT, odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Podpora roz‰ífiení letních jazykov˘ch kurzÛ pro uãitele bez pfiíslu‰né zpÛ-
sobilosti k v˘uce cizích jazykÛ v základních ‰kolách
Cíl: pfiispût ke zv˘‰ení jazykov˘ch a metodick˘ch kompetencí pedagogick˘ch

pracovníkÛ bez pfiíslu‰né zpÛsobilosti k v˘uce cizích jazykÛ

Forma: v˘bûrové fiízení na organizování letních jazykov˘ch kurzÛ 

Uzávûrka: 30. 3. 2003

Îadatelé: vzdûlávací instituce, které jsou schopny pfiipravit po odborné i per-

sonální stránce kvalitní projekt

Dal‰í informace: www.msmt.cz – Dal‰í vzdûlávání – Jazykové vzdûlávání –

Jazykové vzdûlávání v âR – Dal‰í informace
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Návrhy a doporuãení úãastníkÛ sekce stfiedních ‰kol

Obecná doporuãení
Setkání zástupcÛ ‰kol (podle oborÛ – návrh se t˘kal umûleckého ‰kolství) se

zástupci státní správy (M·MT), na nichÏ by se fie‰ily základní otázky gran-

tování ve vztahu ke konkrétnímu odvûtví S·.

Jak fie‰it problém spolufinancování, jeÏ nûkteré projekty pfiedpokládají

(obvykle v rozsahu 30 %), a ‰koly na tento podíl nemají zdroje? Mohou pfii-

spût ãásteãnû studenti, zfiizovatelé a dal‰í. Konkrétnû v kraji Vysoãina tyto

podíly ‰kolám, které projekt získaly, hradí automaticky.

Nabídek je relativnû mnoho a zaãínají b˘t nepfiehledné. Lidem ze ‰kol by

se mûlo dostat pomoci pfii orientaci v nabídce, aby byli schopni dobfie rozpo-

znat, kam konkrétnû se mají se sv˘m projektem obrátit. Jin˘mi slovy, mûli

by b˘t schopni rozpoznat, zda mají vût‰í ‰anci napfi. na regionální ãi národní

úrovni.

Na ‰kolách je obtíÏné najít ãlovûka, kter˘ by se „grantování“ speciálnû

vûnoval. Vût‰inou to dûlají fieditelé a motivovat ostatní je obtíÏné z finanãních

dÛvodÛ, protoÏe obecnû personální podmínky jsou ‰patné. Pomohlo by, kdy-

by mohla b˘t na ‰kolách vytvofiena pozice „rozvojového pracovníka“ nebo

tfieba systematizované místo pro „fund-raisera“ (podnût pro M·MT).

Bylo by tfieba zmapovat situaci kolem „grantování“ ‰kol legislativnû tak, aby

nedocházelo k vytváfiení dvou paralelních svûtÛ – hlavní ãinnosti ‰koly a ved-

lej‰í ãinnosti ‰koly. Na hlavní ãinnosti ‰koly totiÏ podle stávající legislativy

není moÏné získávat dal‰í zdroje. 

Smûrem k donátorÛm
âasto se na ‰kolách setkávají s problémem rÛzn˘ch formálních pochybení pfii

podávání projektÛ a grantov˘ch Ïádostí. Proto by pfiivítali nûkoho, kdo by jim

v tom mohl poskytnout radu a informaci. Padly návrhy na M·MT, napfi. v rám-

ci programÛ dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ a na Pedagogic-

ká centra, která jsou (mohou b˘t) oním organizaãním a metodick˘m mezi-

ãlánkem.

Hovofiíme-li o krajské úrovni vypisování a poskytování grantÛ, mûly by

návrhy na grantové projekty vznikat zdola, tedy ‰koly samotné by mûly pfii-

cházet s návrhy, na nûÏ v soutûÏi „kraj“ potom udûlí peníze (jedná se o názor
krajského donátora).

âasto je na regionální úrovni nabídka urãena pfiedev‰ím (nebo v˘luãnû)

neziskov˘m organizacím – obãansk˘m sdruÏením apod. a pro ‰koly Ïádná

taková speciální nabídka neexistuje. ·koly to tedy fie‰í napfi. pfies rodiãovské

26



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: 532 193 018 , E-mail: studio@pfart.com0264/2003 Vnitfiky Sborníku NVF A5 CZ

str. 27

organizace, jeÏ mají statut obãansk˘ch sdruÏení. Speciální nabídka pro ‰ko-

ly by byla vítána.

Existuje jistá nespokojenost se zpÛsobem vypisování a financování pro-

jektÛ z úrovnû M·MT – mûly by b˘t vyhla‰ovány vãas, prÛbûÏnû. Zfiejmû se

to t˘ká i jin˘ch donátorÛ.

Existuje jistá nespokojenost s pravidly „grantování“ – celkovû vût‰í prÛ-

hlednost by byla vítána.
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Návrhy a doporuãení úãastníkÛ sekce vy‰‰ích a vysok˘ch ‰kol 

Obecná doporuãení
Vytvofiit centrální registr grantov˘ch nabídek a uãinit jej pro ‰koly a jednot-

livce elektronicky snadno dostupn˘m. 

Vytváfiet podmínky pro to, aby vy‰‰í odborné ‰koly a soukromé vysoké ‰ko-

ly mohly zaujímat v ucházení se o grantové nabídky více rovnocennou pozi-

ci neÏ dosud.

Vytváfiet podmínky k tomu, aby nedávno vzniklé (i vefiejné) vysoké ‰koly

ãi fakulty mûly reálnûj‰í moÏnost pfiístupu k vût‰ím grantov˘m projektÛm

(napfi. k v˘zkumn˘m zámûrÛm). 

Smûrem k donátorÛm
PÛsobit na donátory v tom smûru, aby pravidelnû získávali zpûtnovazební

informaci o kvalitû své ãinnosti (od ÏadatelÛ o granty) a aby s touto informa-

cí dále pracovali smûrem ke zlep‰ení vztahu donátofii – Ïadatelé. 

PÛsobit na donátory, aby vûnovali pozornost metodické podpofie zaãínají-

cím ÏadatelÛm (toto doporuãení vztahují úãastníci sekce v modifikované podo-

bû i k „dal‰ím subjektÛm“).

Smûrem ke ‰kolám
PÛsobit na Radu vysok˘ch ‰kol v tom smûru, aby se v fiadû ohledÛ zmûnila

k lep‰ímu grantová práce Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol.

PÛsobit na Radu vysok˘ch ‰kol v tom smûru, aby se posílila pozice terci-

árních vzdûlávacích institucí v kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních

vûcí (správcem ãeské ãásti Evropského sociálního fondu).

PÛsobit na Radu vysok˘ch ‰kol v tom smûru, aby byly vysoké ‰koly samostatnû

zastoupeny v právû konstituované Radû vlády pro rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ.

Podporovat ‰koly, aby zfietelnûji vnímaly a realizovaly rozmanitost cest ke

grantov˘m nabídkám (i mimo sektor ‰kolství, i mimo tradiãní donátory,

i mimo âR apod.). 

Smûrem ke ‰kolám i k „dal‰ím subjektÛm“
Podporovat vysoké ‰koly a regionální struktury ve snaze nalézat a realizovat

vhodnou roli vysok˘ch ‰kol v regionech (v jejich zájmu i v zájmu regionÛ)

i v oblasti práce s grantov˘mi prostfiedky. 
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Seznam úãastníkÛ
ADRENACCIOVÁ StáÀa Obchodní akademie PafiíÏská 15 Ústí nad Labem

BAJEROVÁ B. Gymnázium P. KfiiÏanovského Brno

BALÁâKOVÁ Jitka Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

BARTLOVÁ Ivana V·B-TU Ostrava, fakulta bezpeãnostního inÏen˘rství Lumírova13 Ostrava-Vy‰kovice

BENE· Josef Ministerstvo ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

BÍM Leo‰ Gymnázium a SPg· Jeron˘mova 27 Liberec

BOHM Hynek âeská národní agentura MládeÏ Na Pofiíãí 12 Praha 1

COUFALÍk Jaromír Národní vzdûlávací fond Opletalova 25 Praha 1

âECHÁK Vladimír Vysoká ‰kola finanãní a správní Vlkova 12 Praha 3

âECHOVÁ Ivana DZS M·MT - AIA SenováÏné nám. 26 Praha 1

âERNÁ RÛÏena Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

âIHÁKOVÁ Hana Národní ústav odborného vzdûlávání Weilova 6/1271 Praha 10

âURDOVÁ Julie Poradenské centrum FTK UP Olomouc tfi. Míru 115 Olomouc

DOBAL Jakub Ústav pro informace ve vzdûlávání SenováÏné nám.26 Praha 1

DRNKOVÁ Libu‰e Jazykové centrum FFUK Praha 1

DU·A Zdenûk Pedagogické centrum Zlín Potoky 267 Zlín

DVO¤ÁKOVÁ, M. Akademie STING Brno

EICHLER Bohuslav Vysoká ‰kola mezinárodních a vefiejn˘ch vztahÛ U Santo‰ky 18 Praha 5

FANTOVÁ Veronika NVF - Národní inf. stfiedisko pro poradenství Praha 1

FREIBERGOVÁ Zuzana NVF Opletalova 25 Praha 1

GLATZELOVÁ, ·árka Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

GREGAROVÁ Ludmila KÚ Olomouckého kraje O·MT Jeremenkova 40 a Olomouc

HAMMERBAUER Jifií Západoãeská univerzita, FEL Sady PetatfiicátníkÛ 14 PlzeÀ

HANÎLOVÁ Helena DZS M·MT, program Aktion SenováÏné nám. 26 Praha 1

HARA·TA ·tûpán KÚ Ústeckého kraje, odbor SMT Velká Hradební 48 Ústí nad Labem

HA·KOVÁ Ladislava Pedagogické centrum Zlín Potoky 267 Zlín

HO·KOVÁ, Barbora Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

JANÍâEK Jifií Vzdûlávací centrum Podkru‰nohofií Dvofiákova 31 Îatec

JIND¤ICH Petr PC Hradec Králové, pracovi‰tû Trutnov Horská 5 Trutnov

JI¤ÍâEK Petr VO· Jihlava Tolstého 16 Jihlava

KADE¤ÁBEK Jan Vysoká ‰kola ekonomie a managementu Národního odboje 17 Ústí nad Labem

KA≈KA Ale‰ PraÏská konzervatofi Na Rejdi‰ti 1 Praha 1

KARAS Karel âNA MládeÏ/ IDM M·MT âR Na Pofiíãí 12 Praha 1

KAZDOVÁ Alena NVF Praha 1

KLENER Pavel Univerzita Karlova v Praze Ovocn˘ trh 5 Praha 1

KLÍMA, Petr VÚDM Îlutice Îlutice

KOLÁ¤OVÁ ·tûpánka VOÂ Jihlava Tolstého 16 Jihlava

KOLÍNSKÁ Radka ·koda auto a.s., Vysoká ‰kola Tfi. V. Klementa 869 Mladá Boleslav
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KOPICOVÁ Miroslava Národní vzdûlávací fond Opletalova 25 Praha 1

KORECKÁ Hana Univerzita Tomá‰e Bati Mostní 5139 Zlín

KOUTNÍK Vilém SP· chemická Vranovská 65 Brno

KROFTA Jan Vysoká ‰kola ekonomie a managementu Národního odboje 17 Ústí nad Labem

K¤IVÁNEK Roman Pedagogické centrum Jihlava Zborovská 3 Jihlava

K¤ÍÎKOVÁ Lea Rektorát âVUT, odb. Pedagogiky a rozvoje Zikova 4 Praha 6

KULICH Miloslav Dûtsk˘ v˘chovn˘ ústav Mûcholupy 2 Klatovy

LASKIOVÁ Iva SPo·, VOÂ a SOU s.r.o. Tovaãovského 337 KromûfiíÏ

MACKOVÁ Iveta Gymnázium ·ternberk Horní nám. 5 ·ternberk

MARKOVÁ Vojenská lékáfiská akademie Tfiebe‰ská 1575 Hradec Králové

MATUNOVÁ Hana Vysoká ‰kola hotelová v Praze 8 Svídnická 506 Praha 8

MULAâOVÁ Vûra Vy‰‰í odborná ‰kola OkruÏní 10 âeské Budûjovice

MUSIL Zdenûk SOU obchodní a SO· SâMSD Komenského 10 Zìár nad Sázavou

NEJEDLÁ Helena Rektorát MU Brno Îerotínovo nám. 9 Brno

NEUMANN Vûroslav PraÏská konzervatofi Na Rejdi‰ti 1 Praha 1

NOSKIEVIâ Petr V·B - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 Ostrava - Poruba

NOVÁKOVÁ Jitka DZS Národní kanceláfi CEEPUS SenováÏné nám. 26 Praha 1

OPOâENSK¯ Karel Národní ústav odborného vzdûlávání Weilova 6/1271 Praha 10

PACÁK Petr Grantová agentura âR Národní 3 Praha 1

PAVLÍK VÂ J. A. Komenského TrÏi‰tû 20 Praha 1

PETRÁ≈OVÁ, Iva Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec

PETRBOKOVÁ Vûra âeská zemûdûlská univerzita v Praze Kam˘cká 129 Praha 6 - Suchdol

POKORN¯ Tomá‰ Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec

POL, Milan Ústav pedagogick˘ch vûd - FF Masarykovy univerzity Brno

PORADA Viktor Policejní akademie âR+B23 Lhotecká 559/7,

P.O. Box 54 Praha 4

POSPÍ·IL Josef Ministerstvo ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

PRAÎMOVÁ Markéta Asociace vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol Podskalská 10 Praha 2

P¤ÍHODA Josef VO· a SP· Îìár nad Sázavou Studentská 1 Îìár nad Sázavou

PULEC Václav SOUT, OU a U U Panského dvora 1006 Ustí n.L.

RABU·ICOVÁ, Milada Ústav pedagogick˘ch vûd - FF Masarykovy univerzity Brno

SEDLÁâEK Jan Gymnázium Otokara Bfieziny Hradecká 235 Telã

SEMOTANOVÁ Jana SPO·, VO· a SOU, s.r.o. nám. T. G. Masaryka 1281 Zlín

SERBOUSEK Jaroslav VO· a SP· Rychnov nad KnûÏnou U Stadionu 1166 Rychnov nad KnûÏnou

SIGMUNDOVÁ Jitka IDM M·MT, odd. V̆ zkumu SenováÏné nám. 24 Praha 1

SLÁMOVÁ Hana Vy‰‰í odborná ‰kola informaãních sluÏeb Pacovská 350 Praha 4

SLOVÁKOVÁ Kamila Soukromá VO· ZO a CR Goodwill, s.r.o. P. Holého 400 Fr˘dek - Místekano

SPùVÁKOVÁ Jaroslava Stfiední pedagogická ‰kola a gymnázium Lidická 40 Karlovy Vary

STRAKOVÁ Anna KU Jihoãeského kraje U zimního stadionu 2 âeské Budûjovice
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SVùTLÍK Jaroslav Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ·tefánikova 2431 Zlín

S¯BKOVÁ Zuzana SOU a U Písek Komenského 86 Písek

·IMKOVÁ Eva DZS M·MT, program Aktion SenováÏné nám. 26 Praha 1

·KORPÍKOVÁ Jana Krajsk˘ úfiad Vysoãina Îitkova 57 Jihlava

·TùRBOVÁ Alena Krajsk˘ úfiad Vysoãina ÎiÏkova 57 Vysoãina

·VECOVÁ Jana Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

TICH¯ Václav SOU nábytkáfiské Horská 167 Liberec

TKÁâOVÁ Ludmila Soukromá VO· ZO a CR Goodwill, s.r.o. P. Holého 400 Fr˘dek - Místek

TOMKOVÁ Hana Univerzita J. E. Purkynû Hofiení 13 Ústí nad Labem

TORâÍKOVÁ Eva Soukromá VO· ZO a CR Goodwill, s.r.o. P. Holého 400 Fr˘dek -Místek

ULIâNÁ ·tûpánka ·koda auto a.s., Vysoká ‰kola Tfi. V. Klementa 869 Mladá Boleslav

URYCHOVÁ Hana Univerzita Karlova v Praze, IPC Ovocn˘ trh 3 Praha 1

VACKOVÁ Alena Vy‰‰í odborná ‰kola OkruÏní 10 âeské Budûjovice

VA·TA Karel Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

VINKLER Petr SSOS Hranice Jaselská 832 Hranice

VYKOPALOVÁ Hana Právnická fakulta UP tfi.17. Listopadu 6 Olomouc

VYKOUKAL Petr Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Karmelitská 7 Praha 1

ÎIVNUSTKOVÁ Petra IBTS c.p.s. Nad Hrabovkou 3 Praha 6
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Sborník pfiíspûvkÛ a úãastníkÛ konference
„Grantové nabídky a ãeské ‰koly“

Praha, hotel Olympik, 19. bfiezen 2003
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