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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

Č.j.: 29 096/2007-41 

VYHLAŠOVATEL  
ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE 

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
  

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) 

 
vyhlašuje  

 
PRŮBĚŽNOU VÝZVU 

ZPROSTŘEDKUJÍCÍM SUBJEKTŮM – KRAJŮM 
 

k předkládání žádostí globálních grantů  
z OP VK, Prioritní osy 1, 

oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání  
 
 
1. Číslo výzvy 
 
číslo výzvy je: 01 
 
2. Program, prioritní osa, oblast podpory 
 
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání 
 
Oblast podpory: 1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
 
3. Cíle programu a oblasti podpory  
 
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti 
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, 
jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve 
výzkumu a vývoji. 

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. 
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4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání: 
 
Oblast podpory podpoří následující typy činností s výjimkou aktivit, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 a budou realizovány prostřednictvím individuálních projektů ostatních: 
 

• Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a 
školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a 
školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. 

• Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a 
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou 
veřejnost na regionální úrovni. 

• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby 
modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou 
k rozvoji  klíčových kompetencí. 

• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují 
kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). 

• Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. 

• Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke 
vzdělávání se v těchto oborech. 

• Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích 
jazyků. 

• Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. 

• Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. 

• Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami 
a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními 
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. 

• Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce 
(včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže 
studentů/učitelů u zaměstnavatelů). 

• Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s  místní a regionální státní správou a 
samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do 
komunitního rozvoje). 

• Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených 
nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a 
informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další 
vzdělávací cesty. 

• Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových 
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání: 

• Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. 

• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání 
(ZŠ, SŠ). 
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• Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) 
programů. 

Žadatel v rámci globálního grantu zajistí proporcionalitu při podpoře jednotlivých stupňů 
vzdělávání (základního, středního). 
 

5. Cílové skupiny 

• žáci škol a školských zařízení; 

• pracovníci škol a školských zařízení;  

• vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; 

• pracovníci školní inspekce (ČŠI); 

• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a 
mládeže. 

 
6. Typy podporovaných projektů  
 
Globální granty.  
 
7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu 
Jihočeský kraj 
Jihomoravský kraj 
Karlovarský kraj 
Královehradecký kraj 
Liberecký kraj 
Moravskoslezský kraj 
Olomoucký kraj 
Pardubický kraj 
Plzeňský kraj 
Středočeský kraj 
Ústecký kraj 
Kraj Vysočina 
Zlínský kraj 
 
8. Forma financování 
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). 

9. Limity finanční podpory 
Maximální přípustné výše alokace globálních grantů uvádí následující tabulka. 

Výše alokace na GG Alokace na GG dle 
krajů EUR CZK (27:1) 

Středočeský kraj 15 471 986 417 743 615 
Jihočeský kraj 9 553 409 257 942 055 
Plzeňský kraj 7 774 973 209 924 264 
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Karlovarský kraj 4 524 847 122 170 870 
Ústecký kraj 12 510 364 337 779 831 
Liberecký kraj 6 387 926 172 473 995 
Královéhradecký kraj 8 311 357 224 406 638 
Pardubický kraj 7 701 892 207 951 087 
Vysočina 7 909 997 213 569 916 
Jihomoravský kraj 16 855 745 455 105 105 
Olomoucký kraj 9 565 395 258 265 667 
Zlínský kraj 9 041 527 244 121 225 
Moravskoslezský kraj 19 182 021 517 914 563 
CELKEM na GG 134 791 438 3 639 368 830 

 

10. Kritéria pro výběr globálních grantů 
Základní kritéria pro hodnocení globálních grantů jsou uvedena v příloze Manuálu OP VK – 
Příručce č. 7/4 – Příručka pro hodnotitele GG.  

Základní kritéria pro hodnocení se týkají: 
1. vazby globálního grantu na potřeby v oblasti vzdělávání; 

2. přínosu pro cílové skupiny; 

3. realizace globálního grantu; 

4. výsledků a výstupů; 

5. rozpočtu a finančního řízení globálního grantu; 

6. horizontálních témat (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj). 

 

11. Doba trvání globálních grantů 
Maximální doba trvání globálních grantů je 56 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, maximálně však musí být globální grant ukončen do 31.12.2012. 

12. Místo realizace projektů 
Globální granty musí být realizovány na území České republiky v území níže vymezených 
NUTS III (mimo území NUTS II – hl. m. Praha). 

13. Monitorování projektů 
Zprostředkující subjekt je povinen v průběhu realizace globálních grantů sledovat naplňování 
indikátorů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění ve webové 
žádosti Benefit7 je uveden v příloze č. 2. výzvy. 

14. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku 
Žádosti budou po kontrole formálních náležitostí a provedení hodnocení přijatelnosti předány 
k věcnému hodnocení hodnotitelskou komisí, která doporučí či nedoporučí globální grant ke 
schválení Na základě věcného hodnocení a doporučení hodnotitelské komise bude globální 
grant schválen ministrem/ministryní školství. Do 5 pracovních dnů od schválení globálního 
grantu (tj. cca do 3,5 měsíce od registrace GG) bude zveřejněn seznam schválených 
globálních grantů na http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013. Následně budou 
předkladatelé o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně. 
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15. Termíny výzvy 
 
Datum vyhlášení výzvy: 12.12.2007 
Datum zahájení předkládání žádostí: 16. 1.2008 
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 31.3.2008 ve 12.00 hod. 
 
První zasedání hodnotitelské komise se uskuteční v termínu od 18.-22.2.2008. Komisi 
k hodnocení budou postoupeny globální granty předložené do 30.1.2008. 
 
16. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání 
 
Žádost se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: 

Povinné údaje  na přední straně obálky  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor řízení OP VK (O 41) 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 

 
název a adresa žadatele 
upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele 

 
Povinné údaje na  zadní straně obálky 

název programu: Operační program Vzdělávání pro  
konkurenceschopnost 
číslo prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání 
oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
číslo kola výzvy: 01 
název globálního grantu: doplní žadatel dle GG  
 

Žádost o finanční podporu pro globální granty  musí být vyplněna na předepsaném formuláři 
webové žádosti - Žádost o finanční podporu na GG z OP VK, v programu Benefit7 pro oblasti 
podpory 1.1, číslo výzvy 1. K dispozici je na webových stránkách www.eu-zadost.cz. 
 
Žádost v českém jazyce se předkládá elektronicky on-line (podrobný popis vyplnění a 
přenosu webové žádosti do systému Monit7+ je uveden v Návodu vyplnění webové žádosti 
GG), dále 1x v listinné podobě (originále) na adresu vyhlašovatele a  1 x v elektronické 
podobě ve formátu *.pdf  na nosiči chráněném proti přepisu (na CD). 
 
 
17. Místo předložení  
 
Adresa vyhlašovatele:  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O 41) 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
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18. Kontakt na vyhlašovatele: 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O 41) 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
 
Mgr. Barbora Hošková  
ředitelka odboru řízení OP VK 
Tel: 257 193 671 
Email: barbora.hoskova@msmt.cz 
 
Mgr. Eva Klímová 
projektový manažer GG 
Tel: 257 193 784 
Email: eva.klimova@msmt.cz  
 
 
 
 
 

Mgr. Ondřej Liška, v.r. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 


