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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 13:53:47

Naposledy upravil Ing. Jana Hadravová MPA 7.12.2017 15:33:43

Stav: V projednávání  

ID akce: 75140349-A-0012 

Název akce: Regionální leadership akademie Kraje Vysočina 

Důvod: Projektový záměr v rámci výzvy Budování kapacit 2 
Obecným cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní a reálně 
dostupné vzdělávání pro vedoucí pedagogické pracovníky v Kraji Vysočina.
 
Specifickým cílem projektu je vzdělávání a podpora vedoucích pracovníků 
škol a školských zařízení prostřednictvím tvorby a ověření vzdělávacích 
modulových programů zaměřených především na: 
1) pedagogické vedení  
2) formativní hodnocení  
3) podporu málotřídních škol 
4) projektový management 
 
Klíčové aktivity: 
1) Řízení projektu 
2) Realizace základního tematického bloku - Vzdělávací lídr pro všechny 
účastníky 
3) Vytvoření a ověření 3-4 doplňkových tematických bloků (forma modulů) 
4) Závěrečná konference - prezentace zkušeností, společná reflexe a 
výměna zkušeností, návrh na vznik Regionální leadership akademie v Kraji 
Vysočina, jako trvalé a systémové podpory pro vedoucí pracovníky v KV. 
 
Bez nároků na rozpočet KV 
 

Akce má vliv rovněž na:   

Celkové odhadované pořizovací náklady: 13 500 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých 
výdajů: 

 

Průměrné roční provozní náklady: 4 500 000 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 3 500 000 Kč

2019 4 000 000 Kč

2020 4 000 000 Kč

2021 2 000 000 Kč
  

 

 

Zdroje financování 

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) 
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EU fondy 85,00 11 475 000

Státní rozpočet 15,00 2 025 000
 

 

Informace pro projektovou fiši 

Typ projektu Neinvestiční 

Program, kam má být projekt předložen OPVVV SC 3.3.1 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení 
kvality ve vzdělávání

Předpokládaný termín podání projektu 29.9.2017

Projektový manažer Milena Dolejská 

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní 
partner nebo partner) 

žadatel 

Partner / Partneři Bez partnerů 

Plánovaný začátek projektu 1.5.2018 

Plánované ukončení projektu 30.4.2021 

Cíl projektu Obecným cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní a reálně 
dostupné vzdělávání pro vedoucí pedagogické pracovníky v Kraji 
Vysočina. 
 
Specifickým cílem projektu je vzdělávání a podpora vedoucích 
pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím tvorby a ověření 
vzdělávacích modulových programů zaměřených především na: 
1) pedagogické vedení  
2) formativní hodnocení  
3) podporu málotřídních škol 
4) projektový management 
 

Výstupy projektu Výstupy projektu: 
-  finální verze nově vytvořeného a v praxi ověřeného programu pro 
vedoucí pedagogické pracovníky 
- Povinné dílčí výstupy finálního vzdělávacího programu jsou: 
 1) modulový program pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 
(program bude ověřován 30 vedoucími pracovníky základních škol a 
středních škol v Kraji Vysočina)  
 2) podrobně rozpracované učivo jednotlivých tematických bloků v 
digitální formě s částí distanční a prezenční  
 3) metodické materiály ve formě digitálního materiálu včetně několika 
variant závěrečného testu 
 4) zpráva/zprávy o ověření programu v praxi a výstupy evaluace, 
 5) dva nezávislé doporučující (schvalující) posudky  
 6) doklad o tom, jak příjemce nabídl finální program k uveřejnění na 
portálu RVP.cz. 
 

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). 

0 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ  

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok  

Udržitelnost ne 
 

 

   

 


