Zápis z odborné diskuze k projektovým záměrům IPn
K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání,
Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a
zdravého životního stylu,
Brána do světa E-learningu
Datum konání: 29.12.2011
Čas konání: 10.00 – 13.00 hod.
Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, budova C, místnost C 81
Přítomni: přiložená prezenční listina, která je součástí zápisu
Představení projektů: Power Pointové prezentace

Brána do světa E-learningu
Prezentoval: Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel sekce vzdělávání (MŠMT)
Dotazy:
Janek Wagner (Česká škola) – Jde o vytvoření e-shopu s e-learningovými kurzy
nebo o vytvoření internetového portálu, který budete pronajímat poskytovatelům elearningových kurzů?
Mgr. Jakub Stárek – Nejedná se pouze o vytvoření prostoru pro Elearningové kurzy. Již existující kurzy prověříme, zda kvalitativně splňují
požadované parametry a teprve potom je uveřejníme a následně zpřístupníme
veřejnosti. S tím souvisí i plánovaná propagace a další klíčové aktivity. Bude
to rozcestník, prostředí, do kterého se budou vkládat e-learningové kurzy.
V tomto projektu nehodláme vzdělávací obsahy sami vytvářet.
Janek Wagner – Proč se nevyužívají portály, které již v resortu jsou?
Mgr. Jakub Stárek – Budeme vycházet ze zkušeností, které jsme získali při
vytváření jednotlivých portálů, které vznikaly pro některé dílčí cílové skupiny,
např. v rámci portálu rvp.cz.
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Janek Wagner - Na rvp.cz je již systém hodnocení a jiné. Proč to budete dělat
znovu?
Mgr. Jakub Stárek – Budeme využívat tento systém.
Janek Wagner
portál?

–

Co znamená 30 000 podpořených? Ti, co se zaregistrují na

Mgr. Jakub Stárek - Jedná se o počet účastníků dalšího vzdělávání, kteří
ukončí vzdělávání.
Janek Wagner – Transakční náklad na jeden zprostředkovaný kurz bude 2000 Kč?
Mgr. Jakub Stárek - V tuto chvíli nedokážu říci, že tyto náklady jsou pouze na
zprostředkování kurzu, je tu řada dalších aktivit, které obepínají tuto činnost.
V tuto chvíli je to minimální indikátor, který budeme požadovat od dodavatele.
Janek Wagner – Srovnávali jste to s nějakými konkurenčními systémy?
Mgr. Jakub Stárek - Transakční náklad se bude odvíjet od vysoutěženého
návrhu v rámci výběrového řízení.
Janek Wagner – Jsou vyhodnoceny náklady na rvp.cz?
Mgr. Jakub Stárek - Máme některé analýzy, kromě těch, které se týkají té
části e-learningu, která byla poskytována pedagogickým pracovníkům.
Janek Wagner – Máte vyhodnoceny komerční řešení, které tuto oblast pokrývají,
např. portál edunet.cz a další?
Mgr. Jakub Stárek - Edunet.cz je pouze rozcestníkem informací, má
samozřejmě moduly, které jsou s těmito srovnatelné, ale v tuto chvíli se jedná
o záštitu všech e-learningových řešení. Jak těch, co jsou v gesci státní správy,
tak soukromých subjektů.
Janek Wagner – Projednávali jste možnost využití portálu veřejné správy?
Mgr. Jakub Stárek - Budeme chtít, aby kurzy, které se rozvíjejí na portálu
veřejné správy, byly zveřejňovány skrze tento portál, pokud splní požadavky,
které budou dány v rámci přípravné fáze.
Janek Wagner – Není systém portálu veřejné správy na toto již připraven a hotov?
Mgr. Jakub Stárek - Systémů, které podporují e-learningové řešení je velká
řada. V tuto chvíli jsou samozřejmě některá řešení již hotova. Věřím, že
budoucí dodavatel bude vybrán na základě nejlevnější nabídky a současně
kvalitního řešení, které poskytne například při využití některého z těchto
systémů. Na tvorbu vlastního systému je tam 5 mil. Kč.
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Janek Wagner – Jaké byly náklady na tvorbu e-learningového portálu rvp.cz?
Mgr. Jakub Stárek - Portál rvp.cz není e-learningový portál.
Janek Wagner – Jeho součástí je e-learningový portál. Jaké byly náklady?
Mgr. Jakub Stárek - V tuto chvíli nemám tuto informaci k dispozici.
Janek Wagner – Jak je to možné, že ji nemáte?
Mgr. Jakub Stárek - V tuto chvíli nemám zde k dispozici tuto informaci.
Informace k portálu rvp.cz vydal ředitel NÚV Hořejší po dohodě se mnou na
webových stránkách.

Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého
životního stylu
Prezentoval: PaedDr. Jiří Baumruk (MŠMT)
Dotazy:
Jana Heřmanová (Středisko volného času Ivančice) – Jaké budou aktivity,
konkrétní cíle projektu a jak se zapojí děti a mládež? Jak si představujete spolupráci
s dětskými mládežnickými organizacemi? Za důležité považuji podchycení všech
sportovních, mládežnických sdružení v obcích, městech, ale z tohoto projektu mi to
nevyplývá.
PaedDr. Jiří Baumruk – Na toto nemohou být peníze určeny.
Jana Heřmanová – Na co peníze tedy budou určeny?
PaedDr. Jiří Baumruk – Na vzdělávací projekt pro cílovou skupinu občanů
ve věku 15 – 64 let. Na vzdělávací aktivity, workshopy, semináře, akreditace
pro absolventy vzdělávacího programu, která bude platná celorepublikově, na
spolupráci se zahraničními odborníky. Rozsah vzdělávání bude přes oblast
tělesné kultury, zdravého životního stylu, sociologii, průzkumy životních
postojů, které jsou k dispozici, analýzy. Součástí bude i plošné šíření za
spolupráce médií. Cílovou skupinou nemohou být děti.
Jana Heřmanová
projektu?

– Jakým způsobem se mohou školy a sdružení zapojit do

PaedDr. Jiří Baumruk - Dětská sdružení budou uživatelem získaných
kompetencí. Dětská sdružení, sportovní organizace, svazy jsou následné cílové
skupiny, kvůli kterým se projekt dělá.
Jana Heřmanová - Jaká je alokace na tento projekt?
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PaedDr. Jiří Baumruk – 650 mil. Kč
Ing. Petr Hrabánek (ředitel odboru 29 MŠMT) - Projekt je zaměřený na
oblast podpory v prioritní ose 3.1., kde jsou cílovou skupinou osoby od 15 do 64 let,
mimo území hl. města Prahy. To, co vy říkáte, by šlo financovat z prioritní osy 4.1..
Děti budou zapojeny až jako sekundární cílová skupina, na kterou bude např. působit
trenér, učitel atd. Jinak to v této prioritní ose není možné realizovat. Muselo by to být
zohledněno již před několika lety, kdy se operační program vytvářel.
Nikola Křístek (Občanské sdružení ASIS, program zdravá abeceda) – Jak se
pojímá zdravý životní celek mimo sport? Které další oblasti životního stylu kromě
pohybových aktivit budou v tomto programu podporovány?
PaedDr. Jiří Baumruk – Jedná se o tělesnou kulturu a zdravý životní styl,
sport je podřazená kategorie tělesné kultuře. Zdravý životní styl je vlastně
samostatná kategorie. Se zdravým životním stylem samozřejmě souvisí spousta
aktivit, životní styl ve smyslu životosprávy – užívání léků, škodlivých látek, drog apod.
To vše bude součástí vzdělávacího programu.
Nikola Křístek - Alokace je 650 milionů, 13 mil. jsou náklady na výběrová řízení. Co
se bude dělat se zbytkem peněz?
Ing. Petr Hrabánek – Jedná se o technickou chybu.
Nikola Křístek – Jaká je celková alokace části projektu, která se týká výběrových
řízení?
Ing. Petr Hrabánek – Bude to cca 95% rozpočtu. Téměř celý projekt bude
řešen dodavatelsky.
Aleš Sedláček – Jak bude zajištěna multiplikace? Jak je zajištěna motivace, aby ti,
kteří kompetence získají, je použili právě pro rozvoj mladé generace?
PaedDr. Jiří Baumruk – Nejdříve je třeba získat vzdělání, kompetence a pak
teprve možnost je předat, uplatnit a ovlivnit následnou generaci a široké
prostředí. Proto není možné tohle stavět na tom, že na to budou zase chodit
jednorázově nějaké peníze. Musí se do toho zapojit celá odborná sportovní
veřejnost a to včetně specializovaných sportovních a tělovýchovných fakult. I
s nimi chystáme širokou spolupráci. Věřím, že elektronické vzdělávací
programy budou dlouhodobě k dispozici.
Janek Wagner – Není problém v tom, že by nebyla vzdělanost, ale nedostatek
peněz např. na dresy apod.
Mgr. Jakub Stárek - V současné době je uzavírána mezi řadou partnerů tzv.
sektorová dohoda pro roky 2011-15, ve které jsou některá z tvrdých dat. Např.
fitnes se v ČR zúčastňuje pouze 5% Čechů, ve vyspělých zemích je to více
než 10 %.
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Janek Wagner - V materiálu, který byl k dispozici na webu MŠMT, nebyly vyplněny
výsledky a výstupy projektu. Co bude výstupem projektu?
PaedDr. Jiří Baumruk – Výstupem bude počet těch, kteří projdou
vzdělávacím procesem, celkový podrobný sumář toho, co absolvují,
dlouhodobé vzdělávání.
Janek Wagner – Nejsou k dispozici finanční podklady ani výstupy projektu, navrhuji
zopakovat diskuzi k tomuto projektu.
Ing. Petr Hrabánek – Indikátory budou v souladu s prioritní osou a budou
odpovídat částce 650 mil. Kč.

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
Prezentoval: Mgr. Michal Urban, ředitel odboru pro mládež (MŠMT)
Dotazy:
Nikola Křístek – Počítáte i s rodinnými a mateřskými centry?
Mgr. Michal Urban (ředitel odboru pro mládež MŠMT) – Projekt není
uzavřen pro nikoho. Pilotáž bude probíhat v organizacích, které projdou
zadávacím řízením. Výstupy projektu jsou určitě aplikovatelné i v mateřských
centrech.
PhDr. Ladislava Šlajchova, Ph.D. (NIDV) – U první klíčové aktivity jde o systém
řízení kvality nebo o izolované nástroje, které si budou organizace vybírat jako určitý
nástroj?
Mgr. Michal Urban – Jedná se o nástroj. Už v rámci projektu Klíče pro život
se tyto nástroje otestovaly, který z nich se nejlépe hodí na tuto neformálně
vzdělávací oblast. Modifikací těchto nástrojů bychom měli dojít k tomu, který by se
nejlépe hodil pro tuto oblast.
PhDr. Ladislava Šlajchova, Ph.D. – Klíčové kompetence ve formálním vzdělávání
máme stanoveny v rámcových vzdělávacích programech. Budete na to navazovat?
Mgr. Michal Urban – V tomto ohledu se již spolupracuje v rámci projektu Klíče
pro život. Je tam návaznost i na další projekty, které se týkají rozvoje klíčových
kompetencí a návaznosti na pracovní trh – národní soustavu kvalifikací,
národní soustavu povolání. V současném projektu jsme si definovali
kompetenční profily jedinců, kteří jsou nejtypičtější pro oblast neformálního
vzdělávání.
PhDr. Ladislava Šlajchova, Ph.D. – V rámci projektu Projektový manažer 250+
jsme vytvořili kompetenční profil projektového manažera ve školství, který souvisí
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s připravovanou národní soustavou kvalifikací. Nabízím možnost využít získané
informace.
Mgr. Michal Urban – Děkujeme, nabídka bude využita.
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