
 
 

RK-40-2017-112, př. 1 
počet stran: 3 

 
   

 

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 13:59:49

Naposledy upravil Ing. Jana Hadravová MPA 7.12.2017 16:09:52

Stav: V projednávání  

ID akce: 75140349-A-0015 

Název akce: CODES 

Důvod: Projekt z programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020. 
Podle nejnovějších výsledků studie Pisa dosáhlo Rakousku, Maďarsko, 
Slovensko a Česká Republika podprůměrného až průměrného 
hodnocení OECD v základních kompetencích: čtení / psaní, 
matematika, přírodní vědy a sociální kompetence.  
 
Cíl projektu: 
Zlepšení výstupů v klíčových kompetencích u žáků  na 1. a 2. stupni 
základních škol s důrazem na použitelnost v životě, podpora pedagogů 
a žáků ZŠ. Naučit učitele pracovat metodou akčního výzkumu, jako 
součástí jejich každodenního profesního života.  
Hlavní cílová skupina: pedagogové a žáci ZŠ, dále široká veřejnost    
Cíle bude dosaženo vyvinutím udržitelného, přeshraničního systému 
pro podporu tzv. základních kompetencí (čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, přírodní vědy/technika a také interkulturní a 
sociální kompetence). Projekt bude propojen s podobnými projekty 
Interreg AT-SL, AT-HU. 
 

Akce má vliv rovněž na:   

Celkové odhadované pořizovací náklady: 8 579 778 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:  

Průměrné roční provozní náklady: 3 000 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi  

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 960 000 Kč

2019 2 900 000 Kč

2020 2 900 000 Kč

2021 1 819 778 Kč
  

 

 

Zdroje financování 

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) 

EU fondy 85,00 7 292 811

Vlastní zdroje příspěvkové organizace 10,00 857 978
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Státní rozpočet 5,00 428 989
 

 

Informace pro projektovou fiši 

Typ projektu Neinvestiční 

Program, kam má být projekt předložen Ostatní 

Předpokládaný termín podání projektu 12.1.2018

Projektový manažer Milena Dolejská 

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner) 

partner 

Partner / Partneři Lead Partner - Stadtschulrat für Wien (Europa Büro)  
Project Partners 
Pädagogische Hochschule (PH) Wien,  
PH Oberösterreich,  
PH Niederösterreich 
Vysočina Education,  
Masarykova univerzita (pedagogická fakulta),  
Jihočeská univerzita ČB 

Plánovaný začátek projektu 1.9.2018 

Plánované ukončení projektu 31.8.2021 

Cíl projektu Zlepšení výstupů v klíčových kompetencích u žáků na 1. st. a 2. 
základních škol s důrazem na použitelnost v životě, podpora pedagogů 
a žáků ZŠ. Naučit učitele pracovat metodou akčního výzkumu, jako 
součástí jejich každodenního profesního života. Hlavní cílová skupina: 
pedagogové a žáci ZŠ, široká veřejnost. Cíle bude dosaženo vyvinutím 
udržitelného, přeshraničního systému pro podporu tzv. základních 
kompetencí (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a přírodní 
vědy/technika a také interkulturní a sociální kompetence). Cíle bude 
dosaženo realizací odpovídajících podpůrných opatření.  
Aktivity:  
1. Spolupráce - VYTVOŘENÍ integrovaných regionálních a 
přeshraničních systémů (prostřednictvím hubů). V KV bude vytvořeno 
Regionální centrum kompetencí - RCK KV.  
2. Vývoj nástrojů a pomůcek (tool-development) s přihlédnutím ke 
genderovým stereotypům a ICT (Vytvoření pracovních skupin ke každé 
kompetenci k provedení regionální resp. přeshraniční analýzy již 
existujících kompetenčních modelů, učebních a výukových materiálů, 
přepracování resp. případné vylepšení již dostupných učebních a 
výukových materiálů (včetně rad a doporučení), společné vyhodnocení 
a sestavení boxů s materiály (učební a výukové materiály v digitální i 
papírové podobě) pro každou kompetenci/školní stupeň (ke stažení 
přes online platformu), akční výzkum (dále AV) pod vedením 
zkušených expertů z akademické sféry.  
3. Tréninky a vzdělávání s přeshraniční výměnou 

Výstupy projektu 1) 1 RCK KV - pracovní skupina osob z daného regionu, které se 
zabývají vzděláváním a ovlivňují vzdělávání. Pracovní skupina bude 
mít komunitní charakter a zahrnovat např.: zástupce zřizovatelů ZŠ a 
tím i propojení na MAPy, HK, VOŠ, VŠPJ, Charitu, ZŠ..., synergie s 
KAP Vysočina. Z komunitních subjektů mohou být zapojeni např.: TP 
SOVY pod Charitou, divadelní spolky, knihovny, galerie, ekologická 
vzdělávací centra.... V rámci RCK KV vzniknou 3 pracovní 
minitými/kompetenční inkubátory:  Čtenářské kompetence, 
Matematické a přírodovědné kompetence, Sociální kompetence  - 
celkem ca 30 zapojených členů (nemusí být stejní po celou dobu 
projektu) 10 setkání regionálních, 6 nadregionálních - s jinými huby  
2) Závěrečná zpráva akčního výzkumu (AV): metodologii AV, praktické 
zkušenosti a výsledky práce s metodou v projektu, vstupní analýzu 
kompetenčních nástrojů, 3 ověřené postupy ke zlepšení sledovaných 
kompetencí, nástroje AV (dotazníky, vzor reflektivního deníku...), 
odkaz na databázi zdrojů (společná platforma projektů CODES AT-CZ, 
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AT-HU, AT-SL a web Vysočina Education - RCK KV).  
3 ZŠ, které se více profilují ve sledovaných kompetencích, kde budou 
učitelé spolupracovat na AV, používat nové metody a postupy a 
reflektovat výsledky práce i samotnou práci s žáky pomocí nástrojů AV, 
kteří budou součástí AV, u kterých budou zkoušeny nové postupy a 
metody a kteří budou rozvíjeni ve sledovaných kompetencích směrem 
k praktickému využití v životě 3) 100 osob, které obdržely odbornou 
podporu (členové hubu a partnerských institucí škol, pedagogové ZŠ i 
SŠ) 

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). 

4000000 Kč půjčka - září 2018,  857 978 Kč dotace k zajištění 
spolufinancování 2021 Projekt musí být předfinancován z vlastních 
zdrojů, není poskytnuta žádná záloha (jako např. u projektů 
financovaných z jiných programů). V průběhu projektu budou 
podávány zprávy o pokroku 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 roku realizace 
projektu. V rozpočtu jsou zahrnuty povinné paušální výdaje na 
kancelářské a administrativní výdaje ve výši 15% z osobních nákladů. 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 4 000 000 Kč

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok 2018 

Udržitelnost ano 
 

   

 


