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Karta záměru 
 

 

   

 

Organizace: Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková 
organizace 

Vložil: Mgr. Roman Křivánek  7.12.2017 14:00:58

Naposledy upravil Mgr. Roman Křivánek  7.12.2017 14:00:57

Stav: V projednávání  

ID akce: 75140349-A-0014 

Název akce: C4PE 

Důvod: Projekt z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 
Hlavní cíl projektu Zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol 
vytvářením společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení 
uvědomělého rozhodování žáků pro budoucí profesní život v 
přeshraničním a hospodářském prostoru. 
Zvýšení kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v České 
republice účelem získávání přeshraniční profesní kompetencí 
 
Pracovní balíčky: 
1. Management 
2. Třídy bez hranic - spolupráce SŠ (ČR a AT) 
3. Career Guidance - vytvoření sítě inovativních škol pro KP, vytvoření 
a pilotáž vzd. programu pro koordinátory KP, audit KP na školách - 
vytvoření plánu KP pro školy, kroužky KP pro žáky ZŠ, soutěž 
Regionální cena KP, stáž na školách ve Skandinávii, na ZŠ Londýnská 
v Praze, vytvoření závěrečné zprávy z pilotních škol 
4. School Meets Economy - kariérové dny pořádané na DUK 
5. Komunikace (PR) - konference a publicita 
 

Akce má vliv rovněž na:   

Celkové odhadované pořizovací náklady: 9 455 440 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:  

Průměrné roční provozní náklady: 3 000 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi 0 Kč

Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje 
Vysočina 2016

Usnesení RK  

Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: Bez rizika 

Vazba na VZ  

Předpokládané pořizovací náklady v letech 

Rok Náklady v daném roce 

2018 2 000 000 Kč

2019 3 000 000 Kč

2020 3 000 000 Kč

2021 1 455 440 Kč
  

 

 

Zdroje financování 

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) 

EU fondy 85,00 8 037 124

Vlastní zdroje příspěvkové organizace 10,00 945 544
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Státní rozpočet 5,00 472 772
 

 

Informace pro projektovou fiši 

Typ projektu Neinvestiční 

Program, kam má být projekt předložen Ostatní 

Předpokládaný termín podání projektu 1.11.2017

Projektový manažer Milena Dolejská 

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner) 

partner 

Partner / Partneři Vysočina Education - Projektový partner 
Leadpartner: Donau University Krems 
Další partneři:  
Pädagogische Hochschule NÖ, Hollabrunn 
Střední průmyslová škola Třebíč 
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno 
 

Plánovaný začátek projektu 1.4.2018 

Plánované ukončení projektu 30.6.2021 

Cíl projektu Hlavní cíl projektu Zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol 
vytvářením společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení 
uvědomělého rozhodování žáků pro budoucí profesní život v 
přeshraničním a hospodářském prostoru. 
Zvýšení kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v České 
republice účelem získávání přeshraniční profesní kompetencí 
Specifické cíle projektu: 
1. Podpořit a usnadnit přeshraniční spolupráci středních škol, 
přibližování jejich kurikul s možností výměny žáků a uznáváním dílčích 
kvalifikací.  
2. Podpora pro žáky v jejich rozhodovacím procesu o budoucí profesní 
dráze a orientaci v oblasti trhu práce prostřednictvím kariérového 
poradenství a aktivit s ním spojených.  
3. Zvýšení odbornosti učitelů ZŠ v oblasti KP  
4. Zlepšení propojení vzdělávací oblasti s ekonomickým sektorem  
 

Výstupy projektu Paket 1: 
Výstup pracovní skupiny za Vysočina Education: 
1x rámcový plán přeshraniční kooperace škol jako nástroj pro ostatní 
školy v regionech: 
Výběr vhodných oborů a předmětů resp. kontrolní seznam s 
odůvodněním, které předměty jsou či nejsou vhodné, právní předpisy a 
otázky pojištění spojené s výměnou žáků, organizační zajištění 
kooperace škol, možnosti výměn žáků a pedagogů, způsoby 
uznání/porovnání získaných znalostí/dovedností za využití nástrojů 
ECVET. 
6 celoprojektových setkání pracovní skupiny,  
60 žáků bývalé OA JI zapojených do kooperace s partnerskou školou 
HAK Zwetl. 
Paket 2: 
- 1 vzorový vzdělávací program pro koordinátora kariérového 
poradenství na základních školách (v KV) 
- Plán kariérového poradenství pro ZŠ  
- min. 30 žáků ZŠ v KV, kteří prošli kroužky KP  
- 5 ZŠ v KV, které na kterých bude pilotně působit koordinátor KP a 
budou tvořit sít inovativních škol pro další školy v regionu 
      - 10 pilotně proškolených koordinátorů KP na ZŠ v KV 
- 5 dalších vzdělávacích akcí v systému DVPP - semináře, WS, kurzy, 
kulaté stoly (za KV) 
- min 40 účastníků vzdělávacích akcí (za KV) 
- 1x Regionální soutěž KP pro školy v KV 
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- 10 účastníků stáže ve Skandinávii 
- 20 účastníků stáže na oceněné ZŠ v Praze 
- Závěrečná zpráva z činnosti pilotních škol 
Paket 3: 
Kariérové dny: 60 žáků SŠ z KV  
Paket Komunikace: 
100 - 150 účastníků konference 

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, 
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na 
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování 
nebo spolufinancování projektu), 
případně cizí zdroje (úvěr). 

Spolufinancování 10% - 945544 
Půjčka na předfinancování: 5.050.000,- Kč 
 
Odůvodnění: Podle pravidel programu Interreg musí být projekt 
předfinancován z vlastních zdrojů, není poskytnuta záloha. V průběhu 
projektu budou podávány monitorovací zprávy spolu s žádostmi o 
platbu na Centrum pro regionální rozvoj ČR, po jejich kontrole a 
schválení se zprávy s žádostí o platbu postupují vedoucímu partnerovi 
do Rakouska a ten požádá o proplacení uznatelných nákladů za dané 
období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování jsou peníze posílány 
jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura je velmi 
zdlouhavá. Po zkušenostech s již realizovanými projekty, kdy první 
obdržená částka byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po 
podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení 
projektu, žádáme o předfinancování tohoto projektu ve výši 
předpokládaných nákladů prvního realizace projektu - viz přiložené 
cash flow projektu. V rozpočtu jsou zahrnuty povinné paušální výdaje 
na kancelářské a administrativní výdaje ve výši 15% z veškerých 
osobních nákladů. 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 5 995 544 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2018 

Udržitelnost ano 
 

   

 


