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PROJEKTY škol a školských zařízení PROJEKTY škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým krajem, zřizovaných Olomouckým krajem, 
OP RLZ, Opatření 3.1 a 3.3, 1. výzvaOP RLZ, Opatření 3.1 a 3.3, 1. výzva

• v rámci 1. výzvy OP RLZ, Opatření 3.1, realizován pouze 1 projekt:

• Gymnázium Šternberk - „Další vzdělávání pedagogických pracovníků se 
zaměřením na implementace rámcových vzdělávacích programů ve 
výuce chemie na ZŠ a SŠ s ohledem na použití ICT technologie a 
environmentální výchovu“

• v rámci 1. výzvy OP RLZ, Opatření 3.3, realizovány 2 projekty:

• „Odborné vzdělání a certifikace instruktorů, technologů a řídících 
pracovníků ATB nově zřizované středisko svařování plastových 
materiálů“ - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, 
Gen. Krátkého 30

• „Profesním vzděláváním k prosperitě Jesenicka a Šumperska“ -
Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník

=> POTŘEBA INTENZIVNĚJŠÍHO VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ 
STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ŠKOLAMI A ŠKOLSKÝMI ZAŘÍZENÍMI 
OLOMOUCKÉHO KRAJE, ZEJMÉNA PAK V RÁMCI DALŠÍCH VÝZEV OP RLZ, 
OPATŘENÍ 3.1 A 3.3
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PODPORA OLOMOUCKÉHO KRAJEPODPORA OLOMOUCKÉHO KRAJE
školám a školám a škšk. zařízením v oblasti využívání ESF. zařízením v oblasti využívání ESF

1. poskytnutí příspěvků na zpracování projektů do OP 
RLZ příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje

2. vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků 
škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým 
krajem v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných 
z EU:

a. školení „Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků vybraných 
škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem v 
přípravě projektů do SF EU“ – financováno z rozpočtu 
Olomouckého kraje

b. Projekt Olomouckého kraje „Vzdělávání učitelů v přípravě a 
řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách v 
Olomouckém kraji“ – projekt ESF, Opatření 3.1, OP RLZ
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PŘÍSPĚVKY OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘÍSPĚVKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ DO OP RLZNA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ DO OP RLZ

• v průběhu let 2005 až 2006 finančně podpořena příprava 
26 projektů (projektových žádostí) do výzev v rámci OP 
RLZ

• výše příspěvku cca 20 až 30 tis. Kč

• Opatření 3.1 – 18 projektů

• Opatření 3.3 – 8 projektů

• celkově Olomoucký kraj investoval 603 tis. Kč.
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„„Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků 
vybraných škol a školských zařízení zřizovaných vybraných škol a školských zařízení zřizovaných 
Olomouckým krajem v přípravě projektů do SF EU“ Olomouckým krajem v přípravě projektů do SF EU“ (1)(1)

• série vzdělávacích seminářů realizovaných z rozpočtu 
Olomouckého kraje na přelomu roků 2005 a 2006

• CÍL VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ – vzdělávání učitelů, 
vedoucích a hospodářských pracovníků vybraných škol a 
školských zařízení Olomouckého kraje zaměřené na oblast 
praktických dovedností při přípravě tzv. „měkkých“ 
projektů předkládaných do Strukturálních fondů EU 

=> příprava na 2. výzvy v rámci OP RLZ, Opatření 3.1 a 3.3

• vzdělávacích seminářů se zúčastnili zástupci 22 škol a 
školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem (2 zástupci 
z každé školy)

• vzdělávací semináře realizovány v rozsahu 8 dnů ve dvou 
skupinách, školitel 4Euro Partners, s. r. o.
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„„Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků 
vybraných škol a školských zařízení zřizovaných vybraných škol a školských zařízení zřizovaných 
Olomouckým krajem v přípravě projektů do SF EU“ Olomouckým krajem v přípravě projektů do SF EU“ (2)(2)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ

• úvod do problematiky SF EU, výhledy pro programovací 
období EU 2007 – 2013 se zaměřením na projekty v oblasti 
vzdělávání

• úvod do projektové přípravy, matice logických vazeb, 
vytipování vhodných projektů pro jednotlivé školy a školská 
zařízení, 

• projektová žádost - program Benefit

• finanční řízení projektu

• individuální konzultace
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PROJEKTY škol a školských zařízení PROJEKTY škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým krajem, zřizovaných Olomouckým krajem, 
OP RLZ, Opatření 3.1, 2. výzvaOP RLZ, Opatření 3.1, 2. výzva

• do 2. výzvy OP RLZ, Opatření 3.1 bylo školami a 
školskými zařízeními zřizovanými Olomouckým krajem 
předloženo celkem 40 projektů + 1 projekt 
Olomouckého kraje

=> uspělo 21 projektů + 1 projekt Olomouckého 
kraje „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení 
projektů strukturálních fondů EU na středních 
školách v Olomouckém kraji“, celková hodnota 
finančních prostředků získaných v rámci těchto projektů je 
cca 64 mil. Kč. (Pp A 2x, Pp B 10x, Pp C 7x, Pp D 3x)

• další subjekty z Olomouckého kraje získaly cca 37 mil. Kč z 
celkové finanční alokace na 2. výzvu OP RLZ, Opatření 3.1, 
cca 500 mil Kč

• v rámci 3. průběžné výzvy OP RLZ, Opatření 3.1 byly 
schváleny 3 projekty škol a šk. zařízení Olomouckého kraje 
v hodnotě cca 5,6 mil. Kč
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PROJEKTY škol a školských zařízení PROJEKTY škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým krajem, zřizovaných Olomouckým krajem, 
OP RLZ, Opatření 3.3, 2. výzva OP RLZ, Opatření 3.3, 2. výzva (1)(1)

• do 2. výzvy OP RLZ, Opatření 3.3 – Rozvoj 
dalšího profesního vzdělávání, kterou vyhlásil 
Olomoucký kraj, bylo školami a školskými zařízení 
zřizovanými Olomouckým krajem předloženo celkem 
9 projektů

=> 6 z nich bylo schváleno k financování, 
projekty v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč

• 3 projekty v rámci programu podpory A

• 3 projekty v rámci programu podpory B
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PROJEKTY škol a školských zařízení PROJEKTY škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým krajem, zřizovaných Olomouckým krajem, 
OP RLZ, Opatření 3.3, 2. výzva OP RLZ, Opatření 3.3, 2. výzva (2)(2)
• PROGRAM PODPORY A - Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího 

profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených:

• „Podpora celoživotního vzdělávání v přípravě a realizaci digitálního tisku“, Střední 
škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55

• „Cesta kvality – rozvojem kompetencí učitele k podpoře flexibility a adaptability 
školy“, SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace

• „Rozvoj komunikačních a řídících dovedností vedoucích pracovníků škol“, Střední 
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

• PROGRAM PODPORY B – „Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, 
metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího 
profesního vzdělávání:

• „Lektorské dovednosti pro přípravu na průvodcovskou činnost“, Hotelová škola 
Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680

• „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov“,
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

• „E-learningem k vyšší prosperitě“, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, 
Kollárova 3
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Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků 
vybraných škol a vybraných škol a škšk. zařízení zřizovaných OK v přípravě a . zařízení zřizovaných OK v přípravě a 
řízení INVESTIČNÍCH projektů do SF EU řízení INVESTIČNÍCH projektů do SF EU (1)(1)

• současný stav – nedostatek finančních zdrojů na investice v oblasti 
školství => potřeba zvýšení využití finančních prostředků z ERDF

• doposud realizovány školami a školskými zařízeními zřizovanými 
Olomouckým krajem 2 investiční projekty v rámci SROP, 
Opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. 
Krátkého 30 – „Materiální a technologické vybavení Centra vzdělávání a 
odborného výcviku v Šumperku v roce 2005“

• Sigmundovo střední oborné učiliště Lutín – „Středisko celoživotního 
vzdělávání ve strojírenských oborech“

=> potřeba přípravy na další programovací období EU 2007 – 2013, 
Regionální operačních program NUTS 2 Střední Morava

=> Olomoucký kraj realizoval sérii vzdělávacích seminářů 
„Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků vybraných 
škol a školských zařízení zřizovaných OK v přípravě 
řízení investičních projektů do SF EU“
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Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků 
vybraných škol a vybraných škol a škšk. zařízení zřizovaných OK v přípravě a . zařízení zřizovaných OK v přípravě a 
řízení INVESTIČNÍCH projektů do SF EU řízení INVESTIČNÍCH projektů do SF EU (2)(2)

• CÍL VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ – vzdělávání učitelů, vedoucích a 
hospodářských pracovníků vybraných škol a školských zařízeních 
Olomouckého kraje zaměřených na oblast praktických dovedností 
při přípravě a řízení investičních projektů předkládaných do 
strukturálních fondů EU

vzdělávacích seminářů se zúčastnili zástupci 28 vybraných škol 
a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem, 2 
zástupci z každé instituce

• realizace vzdělávacích seminářů probíhá v rozsahu 5 dnů ve dvou 
skupinách, školitel 4Euro Partners, s. r. o.

• OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ:

• studie proveditelnosti (personální a technické zajištění projektu, udržitelnost, 
týmová práce, zajištění investičního a oběžného majetku, časové 
harmonogramy, formální náležitosti, finanční řízení projektu, CASH FLOW, 
plán nákladů a výnosů, výpočet kriteriálních ukazatelů a CBA)

• elektronická žádost projektu ELZA, specifikace popisu projektu, cílové skupiny, 
multiplikační efekty, horizontální témata, rozpočet

• řízení projektu – monitorovací zprávy, vedení účetní a personální agendy, 
výběrová řízení, naplňování ukazatelů a výstupy projektů
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PROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJEPROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJE
„Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních 
fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“ (1)(1)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

• PROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJE schválený v rámci 2. 
výzvy v OP RLZ, Opatření 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních, financovaný z Evropského 
sociální fondu a státního rozpočtu ČR

• realizace listopad 2006 až červen 2008 

• celkové náklady projektu 5 438 450,- Kč

• partner projektu 4Euro Partners, s. r. o. 

• CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU - vedoucí a pedagogičtí 
pracovníci škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým 
krajem
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PROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJEPROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJE
„Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních 
fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“ (2)(2)

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

• rozvoj klíčových dovedností podporujících zaměstnatelnost a 
flexibilitu u vedoucích a pedagogických pracovníků škol a 
školských pracovníků Olomouckého kraje. Tito získají klíčové 
přenositelné dovednosti a kompetence v přípravě projektů a 
projektovém řízení

=> posílení implementace změn ve výchovně vzdělávacím 
procesu ve školách a školských zařízeních 

=> zvýšení adaptability absolventů na současné požadavky na 
trh práce

=> zásadní posílení schopnosti škol a školských zařízení 
připravovat projekty v oblasti vzdělávání zacílené na dotační 
tituly v rámci programovacího období EU 2007 - 2013
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PROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJEPROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJE
„Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních 
fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“ (3)(3)

1. vytvoření 3 nových inovativních vzdělávacích programů a jejich 
akreditace

2. vytvoření výukového manuálu pro „Projektové řízení projektu u 
projektů Strukturálních fondů EU“

3. vyškolení 72 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 
Olomouckého kraje pro výuku projektového řízení Strukturálních 
fondů EU na vytipovaných školách (po vyškolení budou 
kvalifikování jak pro výuku této problematiky, tak pro přípravu 
projektu)

4. vyškolení 73 vedoucích pracovníků škol zřizovaných Olomouckým 
krajem pro přípravu projektů

5. metodická příprava a monitoring a evaluace pilotní výuky 
projektového řízení na vybraných školách

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
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