Roční zpráva o hospodaření organizace za rok 2009
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DZS - Akademická informační agentura
Administrace nabídek stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv,
Cíl
poskytování informací o moţnostech studia v zahraničí pro české občany.
Popis aktivity
 Informační a poradenské centrum ve věci moţností studia českých občanů
v zahraničí;
 administrativní a organizační servis pro vymezený okruh těchto moţností;
 ve stanovených případech zabezpečení finančního vybavení vysílaných osob;
 agenda poskytování náhrad jízdních výdajů vzniklých vysokým školám v souvislosti
s plněním mezinárodních smluv.

Zodpovídá
Mgr. Eva Jermanová
Spolupracující Karla Benešová, Danuše Herinková, PhDr. Miloš Kopal, Veronika Pečená (do října
2009), Mgr. Jitka Plecitá, Eliška Syřínková (do dubna 2009), Pavel Zajíček (od
listopadu 2009)
Rozsah/dimenze - finanční
 Celková výše vyplacených stipendií administrovaných AIA v roce 2009: 5 700 000 Kč.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet ţádostí o stipendia administrovaná AIA v roce 2009: 767
Informace a propagace
 Zveřejňování aktuálních informací o různých moţnostech studia v zahraničí na webových stránkách
AIA (řádově stovky příspěvků zpracovaných z cizojazyčných materiálů);
 průběţné rozesílání důleţitých informací týkajících se aktuálních nabídek studia v zahraničí
elektronickou poštou školám a dalším zaregistrovaným zájemcům;
 vydání Bulletinu AIA, ve kterém je publikována kompletní nabídka stipendií do zahraničí na
akademický rok 2010/2011 (vydán v září v počtu 2000 výtisků); tato broţura slouţí pracovníkům
odboru mezinárodních vztahů MŠMT, zahraničních oddělení veřejných vysokých škol, dále je
rozesílána také na vybraná ministerstva, do knihoven, informačních center apod.
 vydán propagační leták AIA v počtu 2000 ks;
 Veletrhy: Expolingua - Praha, Vzdělání a řemeslo - České Budějovice, Gaudeamus - Brno, Učeň,
středoškolák - vysokoškolák Ostrava
Monitorování a šíření výsledků
 V roce 2009 byly shromáţděny závěrečné zprávy zpracované absolventy studijních pobytů;
 zprávy jsou průběţně zveřejňovány na webových stránkách AIA
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=156
Evaluace
 Poptávka po stipendiích na základě mezinárodních smluv stále převyšuje nabídku;
 o stipendia se ucházeli ţadatelé ze všech veřejných vysokých škol v ČR;
 prakticky veškerá stipendia nabízená na základě mezinárodních smluv byla v roce 2009 vyuţita;
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DZS – program AKTION Česká republika - Rakousko
Cíl
Spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciárním sektoru výše uvedených zemí.
Popis aktivity Poskytování stipendií studentům a akademickým pracovníkům VŠ a dotací na
projekty spolupráce vzdělávacích institucí obou zemí v terciární sféře vzdělávání
Zodpovídá
Ing. Helena Hanţlová
Spolupracující Mgr. Eva Šimková
Rozsah/dimenze – finanční – odbor 10 MŠMT
 Výše příspěvku ministerstev školství obou zemí na rok 2009: 6 mil Kč + 215.192 €.
 Výše finančních dotace na projekty schválené ŘGr. v roce 2009: 3.056.000 Kč + 104.847 €.
 Výše finančních prostředků přiznaná na stipendia v roce 2009: 1.339.345 Kč + 135.700 €.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 počet obdrţených ţádostí o dotaci v roce 2009 (3 termíny pro podávání ţádostí): 55 návrhů projektů;
 počet schválených ţádostí o dotaci v roce 2009: 38 návrhů projektů;
 počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2009: 46 projektů spolupráce;
 z toho: 3 letní jazykové kurzy tzv. Sommerkollegs – 64 českých a 51 rakouských účastníků;
 počet ţádostí o stipendium z CZ do A: 71 studentů a 11 pedagogů českých univerzit;
 z toho přiznáno stipendium: 67 studentům + 11 pedagogům do 45 let = 180 stipendijních měsíců;
 počet ţádostí o stipendium z A do CZ: 9 studentů rakouských univerzit;
 z toho přiznáno stipendium: 8 studentům = 38 stipendijních měsíců;
 účast na LŠSS: 10 rakouských studentů z 15 uchazečů.
Výběrová řízení
 3 zasedání řídícího grémia programu AKTION – v Innsbrucku - červen; v Telči – říjen
a v Č. Budějovicích – prosinec 2009
 2 zasedání výběrové komise stipendistů v Praze – duben a květen;
 1 zasedání komise programu vědecko-technické spolupráce s Rakouskem v Praze - únor.
Program vědecko-technické spolupráce s Rakouskem – odbor 32 MŠMT
 počet obdrţených ţádostí o dotaci v roce 2009: 15 návrhů projektů
 počet schválených ţádostí o dotaci v roce 2009: 13 návrhů projektů;
 počet podpořených projektů pro II. rok trvání: 14 ze 16 projektů realizovaných v roce 2008;
 celková výše dotace: 63.700 € a 1.511.000 Kč
Informace a propagace
 Webové stránky programu (aktualizace po zasedáních ŘGr.):
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=14&;
 aktuální vypsání 4 x ročně na VŠ v ČR hromadně mailem a ve čtvrtletníku IAM v Rakousku
 informační letáky v počtu 1.000 ks – duben 2009;
 textilní tašky s logem DZS a programu AKTION v počtu 500 ks - listopad 2009
 informační semináře : II.09 – seminář pro všechny VŠ v Brně, VI. – při semináři programu CEEPUS
v Praze , X. 09 – Linec – Auslandsbürotagung Rakouské akademické výměnné sluţby;
 účast a prezentace programů na veletrzích vzdělávání: Gaudeamus Praha – IV.09, veletrh JOB
DAYS v Praze - VI.09, Expolingua Praha – XI.09; na 4 další dodány propagační materiály
 individuální konzultace návrhů projektů a ţádostí o stipendium osobně, mailem a telefonicky
Monitorování a šíření výsledků
 databáze projektů na webových stránkách DZS: http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf .
 pracovní návštěvy spojené s předáváním informací u projektů spolupráce 53p9, 54p9, 2 letních
jazykových škol 53p3, 53p5 a odborné letní a zimní školy programu AKTION 53p13;
 podrobná tištěná zpráva o činnosti programu AKTION za r. 2008 v obou jazycích – na všechny VŠ
v ČR i v Rakousku + další spolupr. Instituce.
Kontrola hospodaření programu
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 návrh finanční zprávy programu AKTION za r. 2008 v obou jazycích pro kontrolory hospodaření;
 vlastní kontrola v květnu 2009 - Mgr. Meduna z MŠMT za ČR a Mgr. Mörth za Rakousko
Evaluace
 Přidělené prostředky v Kč byly schváleny ve výši 102,2 % (zohledněno příp. nečerpání)
v EUR ve výši 94,6 % (lze ponechat pro rok 2010).
 Celkový počet finančně podpořených studentů a akademických pracovníků v rámci projektů bude
k dispozici v březnu 2010 (po termínu pro dodání závěrečné zprávy a vyúčtování), v r. 2008 bylo
v rámci projektů finančně podpořeno 370 VŠ studentů a 250 akademických pracovníků obou zemí,
přičemţ spolupráce je přínosem i pro studenty a pedagogy domácích univerzit, kteří na ní participují.
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DZS - CEEPUS - Středoevropský výměnný univerzitní program
Cíl
Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z
jednotlivých dílčích sítí programu.
Popis
Výměnné pobyty studentů, postgraduálních studentů a učitelů v rámci projektů sítí
aktivity
univerzit.
V současné době jsou členskými zeměmi programu (abecedně): Albánie, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko,
Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko,
spolupracuje téţ Priština-Kosovo.
Zodpovídá
RNDr.Jitka Nováková
Rozsah finanční
 10 000 000 Kč.
Rozsah - nefinanční
 V roce 2008/09 bylo plánováno vyuţít finanční prostředky na 650 stipendijních měsíců, tj. cca 480
studentských a 170 učitelských stipendijních měsíců;
 pro hodnocení ţádostí projektů program CEEPUS spolupracoval se 4 hodnotiteli projektů externisty v Národní komisi a 30 hodnotiteli v Mezinárodní komisi. Rada vysokých škol jmenovala
9 nových členů do Národní komise CEEPUS, kteří budou hodnotit projekty pro akademický rok
2010/11.
Informace a propagace
 Program je propagován ve spolupráci s Ústřední kanceláří a ostatními národními kancelářemi
(např. články v chorvatských odborných časopisech s odkazem na CEEPUS);
 v roce 2009 byl vydán tiskový materiál poskytující základní informace nejen o mobilitě,ale i o
zapojení do projektů spolupráce;
 základní informační servis je zajištěn na webových stránkách Národní kanceláře
http://www.dzs.cz/ceepus;
 informační broţurka CEEPUS II 2009/2010 byla vydána v nákladu 100 ks; kalendáříky
s informacemi 300 ks; svorky na spisy s logem 2500 ks;
 info seminář byl realizován v Praze (červen 2009) - počet účastníků: 32; v Olomouci (listopad 2009)
– počet účastníků: 24;
 info materiály byly distribuovány na veletrzích vzdělávání (např. Expolingua), na informační akci
ČVUT v Praze a VUT v Brně a na akcích jednotlivých univerzit;
 v bulletinu Kompas byl publikován článek s informacemi o souvisejícím projektu Europe Now (říjen
2009), v Bulletinu AIA a ve sborníku konference ČLS a SLS informační článek o aktivitách
CEEPUS.
Monitorování a šíření výsledků
 Hodnocení sítí pro Cenu ministrů; realizováno na národní i mezinárodní úrovni;
 podpora pořádání Letních škol sítí CEEPUS;
 účast Národní kanceláře na pracovních setkáních s kolegy z ostatních zemí CEEPUS – 15. setkání
Společného výboru ministrů zemí CEEPUS, Mezinárodní hodnoticí komise, Evaluační konference;
 spolupráce s ostatními partnery CEEPUS na aktualizaci obsahu webových stránek programu
www.ceepus.info – mobility a přihlášky sítí jsou na této webové adrese organizovány online;
 prezentace příkladů dobré praxe – semináře, přednášky.
Evaluace
 Přidělené finanční prostředky i stipendijní měsíce byly v roce 2009 vyuţity na 98 % (program
obvykle pracuje s určitou rezervou financí; v tomto roce bylo nutné přesunout některé učitelské
mobility ze zimního na letní semestr 2009/10);
 realizováno bylo cca 100% studentských a 88 % učitelských mobilit;
 do realizace projektů se v r. 2008/09 úspěšně zapojilo 18 vysokých škol, a to jejich 35 fakult,
celkem jsme měli 64 českých partnerských pracovišť.
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DZS - Krajané
Cíl
Obsazení :
- 13 míst učitelů českého jazyka a literatury u krajanských komunit v zahraničí,
- 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) míst pro krajany na
veřejných vysokých školách v ČR,
- 60 míst pro krajany na čtyřtýdenním kurzu českého jazyka,
- 20 míst na dvoutýdenním kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující
z řad krajanů,
- přijetí nejvýše 3 studentů ke středoškolskému studiu.
Popis aktivity  Organizačně - technické zajištění výběru a vyslání učitelů českého jazyka a
literatury ke krajanským komunitám v zahraničí včetně vybavení učebními
pomůckami.
 Organizačně - technické zajištění výběru účastníků čtyřtýdenního kurzu českého
jazyka a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad
krajanů
 Zajištění studijních pobytů krajanů na veřejných vysokých školách, spolupráce při
výběru uchazečů a projednávání přijetí s vysokými školami.
 Zajištění středoškolského studia krajanů.
 Legislativní podklad: usnesení vlády ČR ze dne 14.prosince 2005 č.1622 o
Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 aţ 2010 ve
znění usnesení vlády č.1256 ze dne 8.října 2008.
Zodpovídá
PaedDr. Olga Vlachová
Spolupracující Mgr. Silvie Pýchová, Mgr. Alice Mullerová
Rozsah/dimenze - finanční
 Dotace MŠMT na Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí celkem: 32 344 000 Kč
(Celková částka na tento program: 36 931 000 Kč).
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet destinací a počet učitelů: 13 míst ( 8 Evropa, 5 Jiţní Amerika).
 Regiony krajanských komunit - země: Argentina, Brazílie, Paraguay, Chorvatsko, Německo,
Rumunsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina.
 Destinace a počty učitelů: Argentina: 1učitel - Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, 1 učitel - Chaco:
Resistencia, Saenz Pena, Pampa del Indio, Paraguay: 1učitel - Coronel Bogado, Carmen del
Parana, Encarnacion (do 28.2. 2009 společný učitel pro Chaco a Paraguay, od 1.3. 2009 Paraguay
samostatná destinace), Brazílie: - 1učitel - Sao Paulo, 1učitel - Mato Grosso do Sul: Bataypora,
Nova Andradina a Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Nova Petropolis, Chorvatsko: 2 učitelé –
Daruvar, Německo: 1 učitel - Budyšín (od 1.9. 2009 přešlo pod lektoráty), Rumunsko: 1 učitel –
Gernik, 1 učitel - Sv. Helena, 1 učitel – Eibenthal, Srbsko: 1 učitel - Bela Crkva (do 31.8. 2009
výjezdy učitelů ze Sv. Heleny a Gerníku do Srbska, od 1.9. 2009 Srbsko samostatná destinace),
Rusko: 1 učitel - Novorossijsk, Ukrajina: 1 učitel – Čechohrad.
 Destinace a počty účastníků středoškolského studia - 1 studentka – Srbsko.
 Destinace a počty účastníků - letní jazykový kurz českého jazyka: 60 účastníků z těchto zemí:
Argentina, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Gruzie,
Guatemala, Chille, Chorvatsko, JAR, Itálie, Izrael, Libanon, Maďarsko, Mexiko, Moldavsko,
Německo, Nigérie, Palestina, Paraguay, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Tunis,
Ukrajina, Uruguay, USA, VB, Venezuela.
 Destinace a počty účastníků - kurz metodiky výuky českého jazyka: 20 účastníků z těchto zemí:
Argentina, Austrálie, Bělorusko, Chorvatsko, JAR, Kuba, Libanon, Paraguay, Rumunsko, Rusko,
Sýrie, Ukrajina, USA, Venezuela,
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 Destinace a počty účastníků - semestrální pobyty na veřejných vysokých školách v ČR: 28 účastníků
z těchto zemí: Argentina, Austrálie, Bulharsko, Chorvatsko, Gruzie, Německo, Norsko, Rusko,
Srbsko, Ukrajina, Paraguay.
Informace a propagace
 webové stránky http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=16& –
informování široké i odborné veřejnosti;
 administrace blogu Čeština ve světě: www.ucimecesky.wordpress.com;
 1. společné setkání lektorů českého jazyka a literatury na VŠ a učitelů u krajanských komunit
v zahraničí – DZS, Praha - 25. 8. 2009;
 účast na akci Bez hranic… DZS, Praha - 19. 11. 2009,
 vydání nultého čísla občasníku lektorů českého jazyka literatury na zahraničních univerzitách a
učitelů u krajanských komunit „Krajiny češtiny“, 29. 12. 2009,
 průběţné zajištění informovanosti učitelů o systému a organizaci práce u krajanů a jejich
povinnostech,
 průběţná informovanost zájemců o krajanský vzdělávací program,
 průběţná komunikace se studenty – účastníky semestrálních pobytů.
Monitorování a šíření výsledků
 Monitorovací sluţební cesty: Německo, Budyšín – 14.5.-15.5. 2009; Ukrajina, Čechohrad – 8. 13.10. 2009,
 shromaţďování zpráv učitelů a jejich kontrola: leden - Jiţní Amerika, červen - Evropa, diseminace:
MŠMT a MZV;
 průběţná a závěrečná kontrola finančních nákladů na Program.
Evaluace
 Celkem bylo v roce 2009 na Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 2010 čerpáno: 32 317 085 Kč, tj. 99,92 %.
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DZS - Evropské školy
Cíl
Zajištění vyslání učitelů českého jazyka a dalších předmětů Evropských škol dle
poţadavků MŠMT.
Popis
 Organizačně-technické zajištění vyslání učitelů českého jazyka a dalších předmětů
aktivity
a zástupců Evropských škol.
 Legislativní podklad: usnesení vlády ČR ze dne 25.srpna 2004 č.796 k návrhu na
přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol a na vytvoření
jazykové sekce na Evropské škole v Bruselu a Lucemburku.
Zodpovídá
Mgr. Silvie Pýchová
Rozsah/dimenze - finanční
 Celková výše prostředků z rozpočtu MŠMT: 4 708 tisíc Kč.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet učitelů celkem: 11 (od září 2009 - 12);
 regiony - země: Belgie, Lucembursko, Německo;
 destinace škol: Brusel III, Lucemburk I a II, Karlsruhe;
 umístění učitelů podle typů škol: 2 učitelé - předškolní stupeň, 4 učitelé - 1.stupeň, 3 učitelé – 2.a
3.stupeň, 2 zástupci ředitele Evropských škol.
Informace a propagace
 Webové stránky http://www.msmt.cz/eu/zakladni-informace-o-evropskych-skolach - informace pro
širokou i odbornou veřejnost, aktualizace informací;
 zajištění informovanosti učitelů o systému a organizaci práce učitelů a jejich povinnostech.
Monitorování a šíření výsledků
 Evidence a kontrola dokladů spojených s organizačně-technickou stránkou vyslání.
Evaluace
 Celkem bylo čerpáno 4,644 425,- Kč, prostředky přidělené MŠMT byly vyuţity na 98,6%. Z důvodu
čerpání mateřské a rodičovské dovolené u jedné zaměstnankyně nebyl dočerpán limit počtu
zaměstnanců a MŠMT byly vráceny odpovídající finanční prostředky.
 v roce 2009 se podařilo díky vytvoření interní směrnice na vybavování lektorátů a učitelů u
krajanských komunit učebními pomůckami a technickými prostředky za jistit lepší koordinaci
vybavování působišť.
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DZS - Lektoráty
Cíl
 Zabezpečení činnosti 52 lektorátů českého jazyka a literatury na převáţně vysokých
školách v zahraničí.
Popis aktivity  Organizačně-technické zajištění výběru a vyslání lektorů českého jazyka a literatury
na zahraniční školy, včetně vybavení lektorátů učebními pomůckami.
 Legislativní podklad: usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2005 č. 1622
o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006-2010,
ve znění usnesení vlády č. 1256 ze dne 8. října 2008.
Zodpovídá
Mgr. Lucie Šafarčíková
Spolupracující Mgr. Silvie Pýchová
Rozsah/dimenze - finanční
 Dotace MŠMT na Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí celkem: 32 344 000 Kč
(celková částka na tento program: 36 931 000 Kč).
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet lektorů: 52 lektorů ve 25 zemích světa (47 lektorátů v Evropě, 5 mimoevropských).
 Destinace: Belgie 2, Bosna a Hercegovina 1, Bulharsko 1, Čína 1, Egypt 1, Finsko 1, Francie 8,
Gruzie 1, Chorvatsko 1, Indie 1, Itálie 5, Izrael 1, Maďarsko 3, Makedonie 1, Německo 4, Polsko 6,
Portugalsko 1, Rakousko 2, Rumunsko 1, Rusko 4, Slovinsko 1, Srbsko 1, Španělsko 1, USA 1,
Velká Británie 1.
Informace a propagace
 Informování široké i odborné veřejnosti na webových stránkách DZS:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=17&
 administrace blogu Čeština ve světě: www.ucimecesky.wordpress.com;
 1. společné setkání učitelů u krajanských komunit v zahraničí a lektorů českého jazyka a literatury DZS, Praha/25. 8. 2009;
 účast na akci Bez hranic… DZS, Praha/19. 11. 2009;
 vydání nultého čísla občasníku lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách
a učitelů u krajanských komunit „Krajiny češtiny“, 29. 12. 2009;
 průběţné zajištění informovanosti lektorů o systému a organizaci práce a jejich povinnostech.
Monitorování a šíření výsledků
 Monitorovací sluţební cesta: Německo, Budyšín /14. 5. – 15. 5. 2009;
 shromaţďování závěrečných zpráv lektorů a zveřejnění zpráv na webu DZS;
 průběţná a závěrečná kontrola finančních nákladů Programu podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí.
Evaluace
 Celkem bylo v roce 2009 na Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta
2006-2010 vyčerpáno: 32 317 085 Kč, tj. 99,92 %.
 v roce 2009 se podařilo díky vytvoření interní směrnice na vybavování lektorátů a učitelů u
krajanských komunit učebními pomůckami a technickými prostředky zajistit lepší koordinaci
vybavování působišť.
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DZS - Studijní oddělení
Cíl
Zajišťování studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR na základě
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo v rámci zahraniční
rozvojové pomoci na základě příslušných usnesení vlády ČR.
Popis aktivity  Stáţe (cílová skupina: cizinci, které ke studiu v ČR nominuje příslušný orgán cizího
státu provádějícího mezinárodní smlouvu);
 vládní stipendia (cílová skupina: cizinci ze státu, který přijímá rozvojovou pomoc
ČR, kteří splňují podmínky stanovené dispozicemi k udělení stipendií vlády ČR);
 letní školy slovanských studií (cílová skupina: cizinci, které nominuje příslušný
orgán cizího státu provádějícího mezinárodní smlouvu).
Zodpovídá
Ing. Milena Navarová
Spolupracující Libuše Čvančarová, Dana Nentvichová, Jana Reiserová, Mgr. Ludmila Dědečková (od
5.1.2009 do 31.7.2009)
Rozsah/dimenze - finanční
Financování aktivit nebylo realizováno prostřednictvím DZS s výjimkou plnění vyplývajícího z
mezinárodních smluv - úhrada kolejného a plnění v rámci krajanského vzdělávacího programu.
Rozsah/dimenze - nefinanční
Počet obsazených míst:
 stáţe: 269 z 31 zemí, z toho 51 ze Slovenské republiky;
 vládní stipendia: v průběhu roku bylo evidováno celkem 782 stipendistů (z toho: nově přijato bylo
113, z toho 25 v anglickém jazyce, studium absolvovalo 40, ukončilo jinak 63 , 82 studentům byla
ukončena výplata stipendia - dokončují studium na vlastní náklady; rozhodnutí o přiznání
prospěchového stipendia bylo vystaveno 320 studentům);
 LŠSS: 292 studentů.
Informace a propagace
 webové stránky http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&;
 prezentace základních informací, zveřejnění formulářů pro vládní stipendia a mezinárodní smlouvy;
 poskytování informací (ústní, písemnou či elektronickou formou) souvisejících s organizačně
technickým zajišťováním jednotlivých agend zájemcům z řad stipendistů, pracovníků škol,
zdravotnických zařízení i organizacím.
Monitorování a šíření výsledků
 vypracovávání seznamů, přehledů, analýz a podkladů dle potřeb a poţadavků MŠMT;
 příprava seznamů s uvedením počtů studentů a celkových nákladů na jejich studium dle zemí, na
základě potřeb a poţadavků MZV;
 účast na semináři pro zástupce zahraničních oddělení vysokých škol
 účast na seminářích Programu celoţivotního učení
Evaluace
Vyuţití nabízených míst:
 stáţe: vyuţito 269 míst;
 vládní stipendia: 113 ze 130;
 letní školy slovanských studií: 292 z 327.
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DZS - Organizační oddělení DZS
Cíl
Organizační zajištění přijetí zahraničních hostů a hromadných akcí dle poţadavků
MŠMT; organizační pomoc při zajištění CZ PRES
Popis aktivity Dle poţadavků MŠMT zajištění přijetí hostů (ubytování, stravování, tlumočení, apod.),
zajištění dalších poţadavků na základě mezinárodních smluv (překlady), zajištění
autoprovozu, koordinace řidičů DZS, cestovní oddělení, organizační zajištění
hromadných akcí dle poţadavků MŠMT (mezinárodní konference, semináře,
konference v rámci českého předsednictví v Radě EU), zejména se jedná o zajištění
jednacích prostor, ubytování, cateringu, dopravy, technického vybavení, tlumočení, tisk
materiálů, registraci účastníků apod.). Organizační zajištění národních akcí (zajištění
konferenčních prostor, cateringu, technického vybavení, tisk materiálů, registrace
účastníků).
Zodpovídá
Jitka Valchářová / Kamila Abramčuková
Spolupracující K. Kozlová, J. Gusztorová, M. Gašparíková, K. Abramčuková, K. Kynclová, J. Strejc, B.
Eckart, R. Štrobach
Programy – přijetí zahraničních hostů MŠMT
 V r. 2009 bylo zajištěno 118 přijetí zahraničních delegací MŠMT pro celkem 496 hostů; z toho bylo
zajištěno přijetí hostů 39 osob v rámci českého předsednictví;
 organizační spolupráce s MŠMT na 27 konferencích v rámci českého předsednictví v Radě EU
s celkem 5000 účastníky
 seznam významných mezinárodních akcí, které byly kompletně zajišťovány organizačně i technicky
(pro cca 700 účastníků):
 LLP konference
 Konference Jinakost společných dějin a přítomnost naší minulosti
 Lisabonská konference
 EDC – HRE setkání koordinátorů, VUP
 v září a říjnu proběhly – stejně jako v minulých letech - studijní jazykové pobyty studentů a
profesorů gymnázia Fr. Schillera v Pirně;
 nadále pokračovaly krátkodobé stáţe na veřejných vysokých školách a v archivech v ČR – nejvíce
uchazečů bylo jiţ tradičně z Řecka, Litvy a Maďarska;
 ve spolupráci s Kabinetem ministra byly zajišťovány návštěvy na nejvyšší úrovni, tzn. vedené
ministry nebo náměstky ministrů.
Organizace na národní úrovni
 kompletní organizační zajištění národních akcí:
 Valorizační konference
 Intercultural Event
 oslava 20. výročí sametové revoluce …bez hranic…
 Tematický monitoring
 4 informační semináře programů LLP na úrovni krajů
 organizační zajištění 7 veletrhů a výstav
Autoprovoz
 Stejně jako v minulých letech byly zajišťovány poţadavky MŠMT na tuzemské i zahraniční jízdy,
jízdy v rámci českého předsednictví v Radě EU, jízdy pro ubytovnu DZS i pro jednotlivé odbory
DZS;
 vozy DZS bylo uskutečněno 14 zahraničních sluţebních cest zaměstnanců MŠMT a DZS;
 dle potřeb DZS vykonávali řidiči drobné opravy a údrţbu, pomáhali při stěhování nábytku a
techniky.
Cestovní oddělení
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Cestovní oddělení v minulém roce zajistilo 425cestovních dokladů;
bylo vystaveno 67 voucherů na ubytování v zahraničí;
pracovnice cestovního oddělení rovněţ v době přítomnosti pracovníků agendy přijetí zahr. hostů na
hromadných akcích mimo DZS zajišťovala v nezbytně nutném rozsahu jejich pracovní činnosti.
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NAEP - COMENIUS
Cíl
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí,
pomáhat jim osvojit si základní ţivotní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj,
pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záleţitostech. Program
Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou MŠ, ZŠ a SŠ, dále kraje
a obce jakoţto zřizovatelé škol. Cílovou skupinou jsou ţáci, studenti, učitelé, další
pedagogičtí pracovníci.
Popis aktivity Projekty partnerství: Comenius Partnerství škol; Partnerství Comenius Regio
Mobility: Další vzdělávání pracovníků působících ve školním vzdělávání, Initial Teacher
Training, Comenius Asistenti, Hostitelské instituce, Přípravné návštěvy, Individuální
mobilita žáků.
Zodpovídá
Ing. Jana Pávková
Spolupracující Mgr. Monika Fatková, Mgr. Kateřina Boháčová, Ing. Alena Kříţová, Mgr. Jan Trnka,
Martina Fantová, Mgr. Kristýna Kynclová (od října 2009).
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku EK na granty na rok 2009: 3 425 716 EUR;
 výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2009: 3 355 810,25 EUR;
 výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2009: 3 345 156,25,25 EUR.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet obdrţených ţádostí o grant v roce 2009: 799 ţádostí;
 počet uzavřených smluv v roce 2009: 515 smluv;
 počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2009: 248;
 počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: 276.
Informace a propagace
 Webové stránky: www.naep.cz;
 informační letáky a broţury:
leták k mobilitním aktivitám – září, 3000 ks;
leták k projektům partnerství – září, 3000 ks;
leták k individuální mobilitě ţáků – listopad, 1000 ks;
 4 Info Days: Ústí nad Labem, Olomouc, Plzeň, České Budějovice – počet účastníků celkem 216;
 4 informační semináře pro předkladatele partnerství, Praha – (leden, 2x únor, říjen), počet účastníků
celkem 54;
 11 info seminářů zaměřených na jednotlivé cílové skupiny programu: Telč, Nový Jičín, Trutnov,
Mladá Boleslav, Olomouc, Zlín, Plzeň, 2x Praha, Polička, Hradec Králové, počet účastníků celkem
542;
 Semináře pro schválené ţadatele kurzů dalšího vzdělávání: Praha 3x (červen, srpen, prosinec),
Brno (červen), počet účastníků celkem 91;
 Semináře pro vyjíţdějící/přijíţdějící asistenty Comenius : Praha 3x (únor, červen, listopad), počet
účastníků celkem 36;
 Seminář pro hostitelské instituce s přiděleným asistentem: Praha (červen), 16 účastníků;
 Seminář pro neúspěšné ţadatele o projekty partnerství, Praha (září), 22 účastníků;
 Semináře - instrukce k vedení projektu na škole pro koordinátory schválených partnerství škol: Praha
2x (září), Olomouc (září), počet účastníků celkem 153;
 Semináře - instrukce k vedení projektu pro koordinátory schválených partnerství Regio: Praha
(srpen), počet účastníků celkem 13;
 prezentace programu: konference eTwinning, Poděbrady – (duben); Veletrh Svět knihy, Praha –
(květen); Comenius Event u příleţitosti konference programu LLP v Praze – (květen); Comenius a
eTwinning den, Jihlava – (listopad); Veletrh „Vzdělání a řemeslo“, České Budějovice – (září); „Najdi
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se v Evropě“ Praha – (září); Veletrhy komunitárních programů Liberec – (leden), Hradec Králové –
leden, Olomouc – (únor); Veletrh Expolingua, Praha – (listopad); Veletrh Učeň, středoškolák,
vysokoškolák 2009, Ostrava – (prosinec); konference pro pedagogy mateřských škol „ O krok
napřed“, Nový Jičín – (prosinec).
 Akce ..bez hranic.. k oslavám 17. listopadu, Praha
Monitorování a šíření výsledků
 Semináře tematický monitoring: Praha, prosinec téma: Vzdělávací instituce a svět práce;
 Semináře monitoring partnerství škol: Český Těšín, duben 44 účastníků; Hradec Králové, duben, 64
účastníků, Liberec, duben, 56 účastníků;
 Tematický seminář: Tábor, 23 účastníků;
 Seminář pro koordinátory projektů k závěrečné zprávě: Praha 2x (červen), počet účastníků 39;
 Monitorovací návštěvy projektu: Ostrava (leden), Plzeň (leden), Praha (únor), 2x Praha (květen)
 Kontrola projektu na místě (on spot check): Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava
Habrmana, Česká Třebová; Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem; Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, Střední škola gastronomie a
sluţeb, Nová Paka; Integrovaná SŠ Slavkov u Brna; Gymnázium a Jazyková škola Svitavy; Vyšší
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové; Moravskoslezský kraj
 Publikace příkladů dobré praxe – prezentace příkladů dobré praxe na seminářích pro nové
koordinátory projektů; Konference kreativně k jazykové výuce, Praha,(listopad); Valorizační
konference na téma ..bez bariér.., Praha, (říjen); příspěvky v čtvrtletníku Eurokompas/Mozaika;
 Statistiky: schválené projekty – www.naep.cz .
Evaluace
 Celkový počet obdrţených ţádostí v programu Comenius v roce 2009 byl cca o 100 ţádostí niţší ve
srovnání s rokem 2008. Úbytek se týkal ţádostí o granty na další vzdělávání pedagogických
pracovníků, kde první výběrový termín se posunul z konce března na polovinu ledna, coţ mohlo být
příčinou poklesu podaných ţádostí. Přesto poptávka převyšovala moţnosti přiděleného rozpočtu.
Geografické pokrytí bylo vyváţené, zastoupení jednotlivých typů škol zůstává stejné jako
v předešlém roce.
 153 projektů partnerství škol podalo závěrečnou zprávu. Zlepšila se kvalita překládaných zpráv.
88 % zpráv bylo hodnoceno jako výborná nebo velmi dobrá. Ostatní zprávy byly vyhovující. Díky
projektům Comenius došlo u zapojených ţáků a učitelů k významnému zlepšení jazykových znalostí
a ICT dovedností. Téměř všechny školy reportovaly nárůst znalostí o partnerských zemích jak u
ţáků, tak učitelů. Projekty Comenius jsou celkově hodnoceny kladně a přispěly k naplnění
evropských priorit;
 V aktivitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2009 došlo ke změně výběrových
kol, tedy celkem byly tři termíny pro podání ţádostí. Nevyčerpané granty byly přerozděleny ve
prospěch schválených ţadatelů na seznamu náhradníků. Podařilo se umístit většinu náhradníků a
celkový počet mobilit byl nejvyšší za poslední tři roky. Největší zájem byl opět o jazykové metodické
kurzy anglického jazyka. Jako problematické se jevilo vystavení smluv a zaslání záloh úspěšným
ţadatelům z lednového výběrového kola, neboť Národní agentura v té době ještě neměla uzavřený
kontrakt s Evropskou komisí. Z výše zmíněných důvodů řada schválených ţadatelů neobdrţela včas
zálohy grantu a v závěrečných zprávách tento fakt komentovali;
 Cílenou kampaní se podařilo zvýšit počty podaných ţádostí u asistentských pobytů Comenius oproti
předešlým rokům. Počet schválených asistentů však zůstal stejný, neboť došlo ke změně výše
grantů a rozpočtu pro tuto aktivitu.
 Od Výzvy k předkládání návrhů projektů 2010, která proběhla na podzim roku 2009, je do programu
Comenius zařazena i nová aktivita – Individuální mobilita ţáků. Národní agentura obdrţela 13
ţádostí o grant, ve kterých byly poţadovány prostředky na výjezd 32 ţáků. Podařilo se naplnit
plánovaný počet mobilit ţáků, i přesto, ţe školy měly pouze dva měsíce na přípravu ţádostí.
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NAEP - ERASMUS
Cíl
Vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Popis aktivity Program se zaměřuje na vzájemnou spolupráci vysokoškolských institucí a spolupráci
vysokoškolských institucí s podniky.
Hlavní aktivity programu:
- mobility studentů (studijní pobyty v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pracovní
stáţe v zahraničí v délce 3-12 měsíců);
- mobility zaměstnanců (výukové pobyty vysokoškolských pedagogů v délce
1-6 týdnů, odborná školení zaměstnanců vysokých škol v délce 1-6 týdnů);
- intenzivní programy (IP) – projekty krátkých studijních programů;
- intenzivní jazykové kurzy EILC – kurzy méně pouţívaných jazyků EU pro
vysílané a přijímané studenty programu Erasmus.
Zodpovídá
Ing. Dana Petrova
Spolupracující Ing. Olga Salingerová, Mgr. Barbora Hašková, Petra Emílie Krňanská
Rozsah/dimenze – finanční
 Výše příspěvku EK na granty na rok 2009: 9 016 000 EUR;
 výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2009: 8 970 870 EUR;
 výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2009: 8 955 569 EUR.
Rozsah/dimenze – nefinanční
 Počet obdrţených ţádostí o grant v roce 2009:
- mobility studentů a zaměstnanců - 62 ţádostí VŠ/VOŠ, 1 ţádost konsorcia;
- intenzivní programy – 10 projektů;
- organizace intenzivních kurzů českého jazyka – 14 ţádostí (kurzů);
- CELKEM: 87 žádostí.
 Počet uzavřených smluv v roce 2009:
- mobility studentů a zaměstnanců – 58 smluv s VŠ/VOŠ, 1 smlouva s konsorciem;
- intenzivní programy – 7 smluv;
- organizace intenzivních kurzů českého jazyka – 10 smluv;
- CELKEM: 76 smluv.
 Počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2009: 76 projektů (v rámci mobilit studentů a
zaměstnanců výjezd cca 6400 studentů a 2350 zaměstnanců - převáţně pedagogů - VŠ/VOŠ).
 Počet projektů realizovaných z rozpočtů z roku 2008: 73 projektů (55 projektů mobilit VŠ/VOŠ, 1
projekt konsorcia, 8 intenzivních programů a 9 intenzivních kurzů českého jazyka).
Informace a propagace
 webové stránky www.naep.cz – pravidelná aktualizace, nová sekce pro studenty a pro nové
koordinátory programu Erasmus – Průvodce nového koordinátora
 informační letáky a broţury:
- Erasmus charta studenta, srpen, 10 000 ks;
- plakát programu Erasmus, říjen, 1 000 ks;
- leták „Erasmus – Vysokoškolské vzdělávání“, dotisk
 info semináře:
- informační semináře pro VŠ, Praha, Brno, Ostrava, únor, 120 osob;
- informační seminář pro nově zapojené instituce, Praha, únor, 10 osob;
- pracovní skupina SMP – pracovní stáţe studentů, Praha, březen, 10 osob;
- seminář pro organizátory EILC kurzů, Praha, květen, 10 osob;
- informační seminář pro koordinátory Erasmus – soukromé VŠ a VOŠ, Praha, 30 osob;
- informační seminář pro koordinátory Erasmus – veřejné VŠ, Mikulov, 60 osob;
- seminář pro koordinátory IP projektů, Praha, prosinec, 10 osob
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 veletrhy vzdělávání:
- veletrh Gaudeamus – Brno, říjen;
- „Study Abroad Fair“ – ČVUT Praha, říjen;
- „Erasmus Partners Meeting a Info veletrh Erasmus“ – ČVUT Praha, říjen;
- veletrh Expolingua – Praha, listopad;
- veletrh komunitárních programů, Ústí nad Labem, říjen.
Monitorování / kontrolní činnost a šíření výsledků
 semináře tematický monitoring:
- monitorovací seminář pro koordinátory programu Erasmus – Praha, listopad, 100 osob;
- ESN National Platform – seminář se studenty – duben, Chotěboř, 50 osob;
- ESN National Platform – seminář se studenty – listopad, Orlické hory, 50 osob;
 monitoring/kontrola na místě:
- 2 monitorovací návštěvy – VOŠ CARITAS Olomouc, UJAK Praha;
- 8 systémových auditů – ČVUT Praha, MU Brno, UP Olomouc, UPA Pardubice, UJEP Ústí nad
Labem, MZLU Brno, ZČU Plzeň, VŠE Praha;
 kontrola závěrečných práv VŠ/VOŠ: 100 % zpráv za rok 2008/2009;
 finanční kontrola na základě vyţádaných dokumentů po odevzdání závěrečné zprávy za rok
2007/2008 – 6 projektů mobilit, 6 projektů IP;
 publikace příkladů dobré praxe:
- prezentace příkladů dobré praxe na seminářích pro koordinátory programu Erasmus;
 vyuţívání internetové konference „Pandora“ pro koordinátory programu Erasmus v ČR;
 administrace databáze závěrečných zpráv studentů programu Erasmus – rozšíření o zprávy
z pracovních stáţí;
 zaloţení stránek na Facebooku – Erasmus pro studenty a Erasmus pro VŠ.
Evaluace
 prostředky přidělené Evropskou komisí z roku 2008 byly vyuţity z 98,5 %;
 dochází ke kaţdoročnímu pozvolnému nárůstu počtu institucí zapojených v programu Erasmus. V
roce 2009/2010 se do programu zapojilo 58 vysokoškolských institucí, v porovnání s 55 institucemi v
roce 2008/2009. Nově zapojené instituce jsou soukromé vysoké školy.
 v rámci hlavní aktivity programu – mobility studentů – dochází k navyšování počtu vyjíţdějících i
přijíţdějících studentů. V roce 2008/2009 byl zaznamenán velký nárůst počtu studentů vyjíţdějících
na pracovní stáže do zahraničí (celkem 598 studentů v porovnání s 252 studenty v roce 2007/2008,
tedy nárůst o 137 %). V roce 2008/2009 vycestovalo do zahraničí celkem 6038 českých studentů,
coţ je o 8 % více neţ v roce 2007/2008;
 v důsledku dostupnosti dofinancování mobility studentů z prostředků státního rozpočtu ČR dochází k
neustálému nárůstu počtu vyjíţdějících studentů a současně k přidělování dostatečně vysoké
finanční podpory (např. v roce 2008/2009 činil průměrný grant na studijní pobyt 391 EUR na
studenta a měsíc pobytu);
 pozitivní vliv dofinancování je patrný i v případě mobility učitelů – v roce 2008/2009 vycestovalo do
zahraničí celkem 2596 zaměstnanců, coţ je o 37 % vice neţ v roce 2007/2008. Velký nárůst byl
zaznamenán především u aktivity školení zaměstnanců, kterého se zúčastnilo celkem 493
zaměstnanců českých VŠ a VOŠ (v porovnání s 161 zaměstnanci v roce 2007/2008).
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NAEP - Leonardo da Vinci
Cíl
Odborné vzdělávání a příprava na jiné neţ vysokoškolské úrovni.
Popis aktivity Program se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se
odborného vzdělávání a přípravy na jiné neţ vysokoškolské úrovni a na instituce a
organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.
Hlavní aktivity programu:
Přípravné návštěvy
Projekty mobility: Mezinárodní stáţe v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro
osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT); Mezinárodní stáţe v podnicích nebo
vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce (PLM); Stáţe a výměny zaměřené na
další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO)
Projekty partnerství
Multilaterální projekty/Přenos inovací (TOI)
Pilotní projekty z let 2004-2006
Zodpovídá
Mgr. Helena Slivková
Spolupracující PaedDr. Martina Jeřichová; Bc. Hana Krupičková DiS, Mgr. Zdeněk Nebřenský;Mgr.
Olga Pupová, Mgr. Vladana Smotlachová, Veneta Tončevová; Bc. Jana Tvrzová
Rozsah/dimenze - finanční
 výše příspěvku EK na granty na rok (Výzvu) 2009: 5 140 541,- Eur
 výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2009: Přípravné návštěvy: 17 628,50 Eur;
Projekty mobility: 3 507 400,-Eur; Projekty partnerství: 410 400,- Eur; Projekty TOI: 1 187 952,84 Eur
 výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2009: Přípravné návštěvy (za rok 2008 a
2009): 16 538,75 Eur; Projekty mobility 3 045 707 (z rozpočtu 2009) + 468 227 Eur (z rozpočtu
2008); Projekty partnerství: 410.400,-Eur; Projekty TOI: 1 187 952,84 Eur.
(dle Pravidel EK budou smlouvy Přípravných návštěv uzavírány nejpozději do 31. 4. 2010 a u Projektů
mobility a Projektů TOI do 30. 6. 2010)
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet obdržených žádostí o grant v roce 2009: Přípravné návštěvy 29; Projekty mobility 175;
Projekty partnerství 70; Projekty TOI 18.
 Počet schválených žádostí o grant v roce 2009: Přípravné návštěvy 20; Projekty mobility 141;
Projekty partnerství 27; Projekty TOI 5.
 Počet uzavřených smluv v roce 2009: Přípravné návštěvy 19; Projekty mobility 134; Projekty
partnerství 27; Projekty TOI 5.
 Počet projektů realizovaných z rozpočtu 2009 (od podpisu smlouvy do předložení závěrečné
zprávy): Přípravné návštěvy 23; Projekty mobility 115; Projekty partnerství 27; Projekty TOI 5.
 Počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let (do předložení závěrečné zprávy):
Přípravné návštěvy 5; Projekty mobility 154; projekty partnerství: 13; Projekty TOI 17; Pilotní projekty
13.
Informace a propagace
 Webové stránky www.naep.cz - pravidelná aktualizace;
 informační letáky a brožury:
– informační leták o programu Leonardo da Vinci v českém jazyce/červen, 1500 ks/;
 Info semináře:
- Praha, 3x, leden; Poděbrady, duben; Praha, červen; Jihlava, září;
-zorganizovány byly 4 Informační dny Programu celoţivotního učení (program LdV se účastnil) – Ústí
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nad Labem, Olomouc, Plzeň a České Budějovice, listopad a prosinec)
Celkem se všech informačních seminářů zúčastnilo 443 zájemců o informace o programu LdV.
 Konference odborného vzdělávání:
-konference TTnet „Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných
předmětů v ČR "; Kostelec nad Černými Lesy; červen;
-konference "Moderní formy vzdělávání" Praha; říjen;
- konference TTnet "Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?",
Kostelec nad Černými Lesy; říjen;
-konference „České školy a Evropa“; Praha; říjen;
 Mezinárodní konference a kontaktní semináře:
- prezentace zkušeností a výsledků programu LdV - Turecko, květen;
-kontaktní seminář, Irsko, září.
 Prezentace programu:
-veletrh „Burza práce“, Praha, duben;
-veletrh „Vzdělání a řemeslo“, České Budějovice, září;
-veletrh „Expolingua“, Praha, listopad;
-veletrh „Učeň, středoškolák, vysokoškolák a pedagogika“, Ostrava, prosinec;
 Media: článek v časopisu Mozaika; článek v Obchodním týdeníku MF DNES
 Organizace seminářů pro schválené držitele grantů
-zorganizováno bylo 5 seminářů pro držitele grantů s celkovým počtem 192 účastníků;
-pracovníci programu LdV se zúčastnili 4 kick off meetingů projektů TOI 2009.
 Organizace seminářů pro hodnotitele projektových žádostí:
-zorganizováno bylo 8 seminářů pro hodnotitele žádostí s celkovým počtem 54 proškolených.
Monitorování a šíření výsledků
 broţura „Kompendium vybraných projektů z Výzvy 2009“, /prosinec, 1500 ks – česká verze, /;
broţura „Pečeť kvality 2006“ /prosinec, 500 ks/;
 zveřejnění informací o podpořených projektech z výběrového kola 2009 na www.naep.cz;
 účast na Valorizační konferenci NAEP na téma: Vzdělávání bez bariér; Praha, říjen;
 účast na Tematickém monitoringu NAEP na téma: Svět práce a vzdělávací instituce, Praha,
prosinec;
 organizace diseminační konference Multilaterálních projektů programu LdV na téma: Zvyšování
kvalifikace osob ohrožených na trhu práce a mezinárodní projektová činnost; Praha, listopad;
 organizace dvoudenní diseminační konference Projektů mobility na téma: Design a řemeslo; Beroun,
listopad;
 spolupráce se zahraničními NA v rámci diseminačním projektu „Keeping on Track“ zaměřeného na
identifikaci projektů realizovaných v rámci programů Leonardo da Vinci, Grundtvig a ESF, které se
dotýkají otázky vzdělávání migrantů, osob nad 50 let a ţen ve sluţbách, sociální sféře a
zdravotnictví;
 organizace mezinárodní konference v rámci diseminačního projektu „Keeping on Track“, Praha,
červen;
 organizace národního semináře k problematice: Postavení starších pracovníků, migrantů a žen na
trhu práce (v rámci diseminačního projektu Keeping on Track); Praha; listopad;
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 organizace akce: Bez hranic při příleţitosti oslav dvacátého výročí 17. listopadu; prezentace 7
odborných škol ze stáţí v rámci Projektů mobility
 monitoring/kontrola na místě: 18 monitorovacích návštěv – Projekty mobility, 4 monitorovací
návštěvy – projekty TOI a 3 audity projektů procedury B z Výzvy 2004, 2005 a 2006.
Evaluace
 Prostředky přidělené EK budou rozděleny 100 % (moţnost přidělování prostředků do 30. 6. 2010).
 Počty obdržených žádostí v roce 2009 byly vysoké a poţadované granty převyšovaly moţnosti
přiděleného rozpočtu i přesto, ţe celkový počet ţádostí v Projektech mobility meziročně poklesl o
24%. Velký počet ţádostí (70) byl opět zaznamenán především u Projektů partnerství, kde
úspěšnost schválení byla 38 %. Lze sledovat částečný přesun zájmu směrem k této novější aktivitě.
Jedním z důvodů můţe být i důsledné uplatňování pravidla EK o vyloučení opakované účasti.
 Zapojení institucí:
Nejpočetnějším předkladatelem v Projektech mobility byly tradičně střední odborné školy (74 %). I
přes sníţení počtu předkladatelů z malého a středního podniku o 3 % oproti roku 2008, zůstaly MSP
celkově druhým největším předkladatelem ţádostí (9%). Naopak u univerzit a vysokých škol byl
zaznamenán nárůst ţádostí ze 2,9% na celkových 4,5 %.
V Projektech partnerství: ve výzvě 2009 mezi předkladatele patřilo 22 středních a vyšších
odborných škol, 9 vysokých škol, 23 malých a středních podniků, 8 neziskových organizací, 2 úřady
práce a 6 orgánů veřejné správy
V projektech TOI: Velký zájem o předkládání ţádostí TOI přetrvává u neziskových organizací, které
předloţily 5 ţádostí, tj. 28% z celkového počtu. Druhým největším ţadatelem byly malé a střední
podniky (27%) a na třetím místě pak univerzity (22%).
 V Projektech mobility došlo k mírnému sníţení počtu účastníků mobility oproti předchozím dvěma
letům. V roce 2009 vycestovalo 1932 účastníků, zatímco v předchozích letech jich bylo vţdy více
neţ 2300.
 Geografické pokrytí podaných žádostí:
V Projektech mobility se podařilo opět zapojit všechny regiony. Nejaktivnější region byl jiţ tradičně
Moravskoslezský (17%). Naopak nejméně aktivní byl region Jihozápad (4%), stejně jako
v předcházejících letech.
V Projektech partnerství: alokace předloţených ţádostí dle NUTS II – 11 ţádostí předloţeno za
Moravskoslezsko, 6 ţádostí za Střední Moravu, 12 za Jihovýchod, 22 ţádostí v Praze, 2 ţádosti za
Severozápad, 11 ţádostí za Severovýchod, 4 ţádosti za Jihozápad a 2 ţádosti za Střední Čechy.
V projektech TOI patřila k nejsilněji zapojeným regionům podobně jako v loňském roce Praha
(58%). Zastoupeni byli dále ţadatelé z kraje Střední Čechy, Jihozápad, Moravskoslezsko a
Jihovýchod. Při porovnání Čech a Moravy: ţadatelů z Čech bylo 77% a ţadatelé z Moravy 23%.
 Při srovnání priorit u projektů TOI, nejvíce ţádostí bylo předloţeno k prioritě 4 - Rozvoj odborných
dovedností s ohledem na potřeby trhu práce. Nejméně projektů bylo zaměřeno na prioritu 3 – Rozvoj
dovedností a kompetencí učitelů, školitelů a instruktorů v odborném vzdělávání a přípravě .
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NAEP - GRUNDTVIG
Cíl
Popis aktivity

Podpora vzdělávání dospělých
Projekty partnerství/Mobility osob/Dobrovolnické projekty/Workshopy/Přípravné
návštěvy
Zodpovídá
Mgr. Silvie Pýchová
Spolupracující Mgr. Zuzana Kozáková , Mgr. Jakub Cihelka, Ing. Petra Víznerová
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku EK na granty na rok: 928 809 EUR;
 výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2009: 901 296 EUR;
 výše finančních prostředků – podepsané smlouvy v roce 2009: 886 578 EUR;
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet obdrţených ţádostí o grant v roce 2009: 225;
 počet schválených ţádostí o grant v roce 2009: 122;
 podepsaných smluv v roce 2009: 108;
 počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: 71.
Informace a propagace
 průběţná aktualizace webových stránek NAEP;
 organizace 2 seminářů pro předkladatele ţádostí v rámci aktivit Projekty partnerství a Workshopy
(únor);
 prezentace na semináři o moţnostech podpory kulturních projektů z EU (pořádáno českou kanceláří
Programu Culture v červnu);
 publikace aktualit o programu v časopisech Andragogika a Eurokompas/Mozaika NAEP;
 propagace nových aktivit programu na tiskové konferenci DZS (září 2009);
 následně v pořadu Studio 6 na ČT24 a v Radioţurnálu (říjen 2009);
 příspěvek v příloze Kariéra Hospodářských novin (o aktivitě Grundtvig Workshopy), v Revue 55+ (o
aktivitě Grundtvig Dobrovolnické projekty)a v časopise PULS;
 vydání nové publikace s příklady realizovaných projektů a mobilit Grundtvig - inspirace ve vzdělávání
dospělých (náklad 1 000 ks CZ verze a 200 ks AJ verze);
 organizace semináře pro začínající projekty partnerství Grundtvig 2009 (září 2009, cca 60
účastníků);
 prezentace na veletrhu vzdělávání dospělých Aeduca 2009 v Olomouci (listopad 2009);
 organizace mezinárodního kontaktního semináře na téma Gender issues in Adult Education
(listopad, celkem 40 účastníků ze 14 evropských zemí);
 propagace programu v rámci akce DZS MŠMT "...BEZ HRANIC..." (listopad);
 účast na 4 informačních seminářích NAEP v Ústí nad Labem, Olomouci, Plzni a Českých
Budějovicích (listopad, prosinec 2009) s cílem zvýšit poptávku nových ţadatelů o grant Grundtvig
v méně aktivních regionech;
 dotisk informačních letáků Grundtvig (3000 ks)
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Monitorování a šíření výsledků
 organizace společného setkání řešitelů Projektů partnerství 2007 a 2008 (červen 2009);
 diseminace výsledků programu na Radě LLP (MŠMT, červen 2009);
 v rámci mezinárodního projektu: „KEEPING ON TRACK - upgrading the skills of older workers,
migrants and women in the service, social and healthcare sectors in Europe" výběr a diseminace
úspěšných českých projektů na téma projektu;
 aktivní účast na mezinárodní konferenci projektu: „KEEPING ON TRACK“ (Praha, červen 2009);
 organizace národního diseminačního semináře na téma „Postavení starších pracovníků, migrantů a
ţen na trhu práce";
 vydání nové publikace (viz výše);
 účast na mezinárodní projektové schůzce projektu partnerství Grundtvig (říjen 2009);
 kontrola projektů partnerství: on the spot check + monitoring 2 projektů (prosinec 2009);
 diseminace úspěšných projektů na Valorizační konferenci (říjen) a Tématickém monitoringu DZS
MŠMT (prosinec).
Evaluace
 Přidělené finanční prostředky: předpoklad čerpání 100 %.
 R. 2009 byl pilotním rokem pro řadu nových aktivit – Workshopy, Dobrovolnické projekty, Asistentské
pobyty či nová podoba Stáží a konferencí.
 Díky informačním seminářům a kampani ve sdělovacích prostředcích (ČT, Radioţurnál,
Hospodářské noviny, PULS, Revue 55+) se podařilo významně zvýšit povědomí o nových aktivitách
a seznámit veřejnost s novou podobou programu Grundtvig.
 V rámci aktivity Projekty partnerství došlo k nárůstu počtu českých koordinátorů (z 10 na 12) a ke
zvýšení kvality ţádostí, jeţ předkládali koordinátoři z ČR (v r. 2009 byl průměrný počet bodů za
kvalitu 79,91 bodů, v r. 2008 jen 75,11 bodů).
 V rámci aktivity Mobility osob – Vzdělávací kurzy se podařilo zajistit lepší rovnováhu co do zaměření
poţadovaných kurzů, takţe ţádosti o metodické kurzy pro učitele jazyků oproti r. 2008 výrazně
nepřevaţovaly (v r. 2009 tvořily 39,5% z celkového počtu ţádostí).
 Ţadatelé o vzdělávací kurzy stále nejčastěji poţadovali, stejně jako v r. 2008, vzdělávací akce v
anglickém jazyce (83%). Proto jsme i pro rok 2010 ponechali prioritu ţádostem o grant na vzdělávací
kurzy, které budou vedeny v jiném cizím jazyce neţ angličtině.
 Co se týká formální způsobilosti ţádostí o grant, v r. 2009 ţadatelé chybovali ze 6% u Projektů
partnerství, ze 14% u Vzdělávacích kurzů a ze 13% u Stáţí a konferencí, u ostatních aktivit NA
neregistrovala ţádné nezpůsobilé ţádosti.
 Projekty i mobility Grundtvig jsou celkově realizátory hodnoceny velmi kladně a přispívají k naplnění
obecných cílů programu Grundtvig.
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NAEP – SVES - Study Visits for Education Specialist
Cíl
Podpora evropské spolupráce s cílem výměny zkušeností, získání nových informací a
navázaní nových kontaktů v oblasti vzdělávání.
Popis aktivity
1. Účast na studijních návštěvách; 2. Organizace studijních návštěv v ČR.
Zodpovídá
Mgr. Danuša Pašiaková
Spolupracující: Mgr. Silvie Pýchová
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku EK na granty na rok 2009/2010 – 96 000 €
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet obdrţených ţádostí o grant v roce 2009: 172;
 počet uzavřených smluv v roce 2009:
- z rozpočtu 2008: 46
- z rozpočtu 2009: 31
 počet mobilit realizovaných v roce 2009 z rozpočtu roku 2009: 28
Informace a propagace
 Webové stránky www.naep.cz – modifikace průběţně
 informační semináře:
- březen – Praha – Česká školní inspekce
Luhačovice – Workoshopy pro zřizovatele středních škol ve spolupráci s KRÚ Zlín
- červen – Jesenice u Rakovníka, Brandýs n/Labem, Loučeň – Informační setkání ředitelů a
zástupců ředitelů a zřizovatelů škol ve spolupráci s KRÚ Středočeského kraje
- září - Praha – Informační seminář pro účastníky 2009-2010
- říjen – Praha – Informační seminář pro organizátory studijních návštěv
Benešov – mezinárodní konference eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy –
prezentace programu SVES – spolupráce s Institutem pro místní správu Praha
- listopad – Olomouc, Ústí n/Labem, Plzeň – Infodays v regionech
- prosinec – České Budějovice – Infodays v regionech
Celkový počet účastníků na akcích byl cca 600 osob.
Monitorování a šíření výsledků
 Příklady dobré praxe byly prezentovány na Valorizační konferenci v Praze – říjen 2009;
 statistiky - udělené granty – jsou zveřejňovány na webových stránkách NA;
Evaluace
 Prostředky přidělené EK : předpoklad vyuţití 100%;
 úspěšně se zapojily: základní školy, základní a mateřské školy, všechny typy středných škol
(gymnázia, obchodní akademie, VOŠ, učiliště), česká školní inspekce, krajské úřady, úřady práce,
ministerstva;
 některé regiony jsou zapojeny pouze velmi nízkým počtem doplnit (kraje Karlovarský, Plzeňský,
Ústecký a Liberecký)
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NAEP - Evropská jazyková cena Label
Cíl
Podpora inovačních přístupů v oblasti jazykového vzdělávání.
Popis aktivity Ocenění jazykových projektů.
Zodpovídá
Ing. Jitka Valchářová (do září 2008), Mgr. Jan Trnka (od září 2008)
Rozsah/dimenze - finanční
 Z rozpočtu MŠMT bylo přiděleno v rámci rozvojového programu celkem 850 000 Kč.
Rozsah/dimenze – nefinanční
 Počet obdržených žádostí o grant v roce 2009: 28 žádostí o ocenění projektu
 Počet oceněných projektů v roce 2009: 7
Informace a propagace
 webové stránky - NAEP, MŠMT, vzdělávací instituty, Evropská komise;
 informační letáky – březen - 1000ks, brožury – říjen – 1000ks;
 semináře spojené s ostatními programy a veletrhy komunitárních programů;
 veletrhy vzdělávání Expolingua Praha 2009, listopad;
 inzerce- výzvy, placené články - Týdeník Školství (březen), Učitelské noviny (březen).
Monitorování a šíření výsledků
 publikace příkladů dobré praxe - Euro Kompas, Veřejná správa, TOP, Lidové noviny, Mozaika,
brožura oceněných projektů 2008;
 Slavnostní udílení Evropské jazykové ceny – říjen, 50 účastníků, Praha;
 konference Kreativně k jazykové výuce – listopad, 100 účastníků, Praha.
Evaluace
 V roce 2009 byla Evropskou komisí stanovena priorita „Jazyky a podnikání“, která vycházela vstříc
především institucím činným v oblasti odborného vzdělávání. Také první ze dvou národních priorit
„Jazykové vzdělávání jako součást odborné přípravy“ byla zacílena na podobnou cílovou skupinu
potenciálních žadatelů. Počet obdržených žádostí v roce 2009 (28) nedosáhl sice počtu z roku 2008
(41), kdy byl za prioritu vyhlášen „Multikulturní dialog“, nicméně dosáhl téměř úrovně roku 2007 (30).
S počtem došlých přihlášek v roce 2009 můžeme být proto spokojeni.
 Kvalita projektů byla relativně vysoká. Proto se osvědčilo rozšíření tříbodové hodnotící škály na
čtyřbodovou. Také hodnocení místních návštěv uskutečněné alespoň dvěma popř. více členy poroty
vedlo k posílení objektivity hodnocení.
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NAEP - Jean Monnet
Cíl
Propagace programu. Diseminace výsledků programu.
Popis aktivity
Podpora institucí a činností v oblasti studií evropské integrace.
Zodpovídá
Ing. Tereza Babková
Rozsah/dimenze - finanční
 Program je centralizovaný, tzn. ţe je administrován Evropskou komisí a fakticky implementován
její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu. Hodnocení návrhů projektů a
přidělování finančních prostředků schváleným projektům se na národní úrovni neprovádí.
 Zapojení českých institucí do programu je podpořeno moţností dofinancování aktivit z prostředků
MŠMT. V roce 2009 bylo MŠMT schváleno 12 ţádostí o dofinancování v celkové výši 55 109,50
EUR, tj. 1 526 533 CZK.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Výsledky výzvy 2009 v rámci Akce Jean Monnet jsou zveřejněny na
http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/2009/results_en.htm (české instituce podaly 18 návrhů projektů, k
financování byl doporučen projekt katedry MZLU a návrh výukového modulu MU).
 Schůzka Řídícího výboru programu (leden): doporučení 12 ţádostí o dofinancování ke schválení.
Informace a propagace
 Aktualizace webových stránek www.naep.cz/jean-monnet
 Vytvořen seznam potenciálních ţadatelů pro distribuci informací a propagaci
 Propagace prostřednictvím infomailů a skupiny Erasmus & spol. na Facebooku
 Dotisk informačního letáku Jean Monnet (říjen/500 ks)
 Distribuce informačního letáku Jean Monnet: veletrhy komunitárních programů, Erasmus Mundus &
Tempus Infodays, veletrhy Gaudeamus a Expolingua, seminář pro koordinátory Erasmus
 Prezentace programu: seminář pro koordinátory Erasmus (červen/Mikulov), Veletrh komunitárních
programů (leden/Liberec)
 Konzultace prostřednictvím emailu nebo telefonu
Monitorování a šíření výsledků
 Výsledky výzvy 2009 na www.naep.cz/jean-monnet
 Kompendium dofinancovaných projektů 2008 na www.naep.cz/jean-monnet
 Přehled schválených projektů Jean Monnet v České republice na www.naep.cz/jean-monnet
Evaluace
 Zlepšení distribuce informací o programu
 Je třeba zlepšit informovanost o výstupech českých projektů Jean Monnet
 Je třeba uskutečnit monitoring vybraných dofinancovaných projektů Jean Monnet
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NAEP - Projekt Bologna Experts 2009
Cíl
Implementace principů Boloňského procesu na národní úrovni se zaměřením na Národní
soustavu kvalifikací, širší zavedení Evropského kreditového systému a poradenství
v souvislosti s podáváním ţádostí o certifikát „ECTS/DS Labels“.
Propagace, semináře, workshopy a konzultace související s přípravou ţádostí o ECTS/DS Labels,
Popis aktivity
hodnocení ţádostí a monitorování, semináře na aktuální témata Boloňského procesu, zvyšování
odbornosti expertů, vydávání publikací, aktualizace národní webové stránky Boloňského procesu.

Zodpovídá
PaedDr. Rudolf Šindelář
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku Evropské komise: 24 060 EUR, spolufinancování MŠMT 6 015 EUR
 trvání projektu: 1.7.2008 – 30.6.2009;
 Výše příspěvku Evropské komise: 47 190 EUR, spolufinancování MŠMT 11 798 EUR
 trvání projektu: 1.7.2009 – 30.6.2011.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 projekt tvořen 14 členy (od 1.7.2009 13 členů) týmu expertů (zástupci z 10 vysokých škol, student, člen
Akreditační komise, zástupce kanceláře ENIC/NARIC) a 2 zástupci MŠMT v Řídící skupině Boloňského
procesu zajišťujícími ve spolupráci s NAEP realizaci aktivit dle plánu.
Informace a propagace
 webové stránky projektu http://www.bologna.msmt.cz; www.naep.cz/erasmus
 semináře realizované v roce 2009:


semináře pro ECTS/DS Labels experty/poradce v souvislosti s hodnocením ţádostí o ECTS/DS Labels,
12.1.2009, 10.2.2009, Praha;



10. seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“, 28.-29.1.2009, Ústí nad Labem (cca 150
účastníků);
seminář o uplatnitelnosti absolventů „A to vás na té škole neučili? Aneb uplatnění absolventů
vysokých škol v praxi“, 22.4.2009, Praha (cca 60 účastníků);
národní seminář na téma „Národní rámec kvalifikací, výstupy z učení, ECTS kredity a Evropský
prostor vysokoškolského vzdělávání v příštím desetiletí“, 23.6.2009, Praha (cca 90 účastníků);
účast národního experta na semináři “Making Mobility Happen”, 30.-31.3.2009, Řím, Itálie;
účast a příspěvek národního experta na semináři „Bologna Neighbourhood Workshop“,
19.6.2009, Vídeň, Rakousko;








úvodní seminář pro národní experty v souvislosti s novým projektem Bologna Experts 2009-2011,
24.9.2009, Praha;
semináře pro ţadatele o certifikát ECTS/DS Labels , 19.11.2009, Praha, 24.11.2009, Hradec Králové,
3.12.2009, Brno (cca celkem 70 účastníků);

účast národního experta a zástupce Národní agentury na semináři “Competences for the
Future”, 22.-24.10.2009, Varšava, Polsko;
 účast 2 národních expertů na semináři “Learning Outcomes and Qualifications Frameworks –
Tools for Mobility?”, 26.-27.11.2009, Bonn, Německo.
Monitorování a šíření výsledků
 aktivní účast národních expertů na realizovaných akcí dle plánu;
 e-mailová komunikace a mítinky s národními experty v souvislosti s přípravou jednotlivých aktivit dle
plánu popř. s aktualizací plánu;
 spolupráce s jednotlivými vysokými školami na realizaci akcí dle plánu (např. s Univerzitou Karlovou,
Univerzitou Hradec Králové, Masarykovou univerzitou v Brně);
 šíření výsledků formou sborníků a výstupů z realizovaných akcí (např. Zjišťování kvality v českém




vysokém školství, Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách);
prezentace o výsledcích ţádostí o ECTS/DS Labels (např. v rámci akcí programu Erasmus a Erasmus
Mundus).
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Evaluace
 prostředky z projektu Bologna Experts 2008 - 2009 přidělené Evropskou komisí byly vyuţity z 84 %;
 prostředky z projektu Bologna Experts 2009 - 2011 přidělené Evropskou komisí byly vyuţity z 10 %
vzhledem k tomu, ţe projekt pokračuje do 30.6.2011, kdy budou realizovány další aktivity dle plánu).
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NAEP - Národní podpůrné středisko pro eTwinning
Cíl
Podpora škol v mezinárodních vzdělávacích projektech na dálku prostřednictvím ICT.
Popis aktivity eTwinning je evropská aktivita, která podporuje mezinárodní spolupráci škol (MŠ, ZŠ,
SŠ) na dálku prostřednictvím portálu www.etwinning.net - virtuální prostředí pro
společné aktivity ţáků i učitelů partnerských evropských škol. Národní středisko pro
eTwinning (NSS) koordinuje aktivitu , informuje, zajišťuje podporu, vzdělávání,
poradenství, certifikaci a další sluţby školám.
Zodpovídá
Petr Chaluš
Spolupracující Tereza Wohlgemuthová, Pavla Šabatková, Ivo Šír, Filip Ťoupalík
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku EK na rok 2009: 204 284 EUR
Rozsah/dimenze - nefinanční
Nefinanční:
 počet nově realizovaných projektů v roce 2009: 400;
 počet certifikátů kvality v roce 2009: 64;
 počet hodnotitelů projektů: 5;
 počet školitelů: 17;
 počet národních seminářů: 55;
 počet mezinárodních seminářů v ČR: 12;
 počet národních konferencí: 1;
 Počet mezinárodních konferencí: 1;
 Počet propagačně vzdělávacích akcí: 11;
Informace a propagace
 Webové stránky - www.etwinning.cz;
 informační letáky, trička, desky, tuţky, klíčenky, tašky aj. s logem – propagace a ocenění školám;
 vzdělávací aktivity – organizace 57 národních seminářů ve všech regionech – 752 účastníků;
(metodické semináře eTwinning, 2x běh elearnningový kurz eTwinning, letní dílna aj.)
 organizace mezinárodních seminářů v ČR:, Bilaterární česko-britský seminář Praha (červen, 42
účastníků), Hustopeče (červen, 25 účastníků elearningového kurzu z ČR, SK); Multilaterální
kontaktní seminář v Hustopečích (prosinec, 34 účastníků z ČR, SK, AT a HU)
 účast 42 učitelů na mezinárodních seminářích eTwinning mimo ČR;
 organizace národní konference, Poděbrady (duben,180 účastníků);
 organizace s EUN mezinárodní konference, Praha (únor, 17 českých účastníků)
 účast na veletrzích vzdělávání (Expolingua, Vzdělání a řemeslo, jiné regionální);
 DVD – prezentace aktivity eTwinning a nejkvalitnějších projektů z posledních let
 inzerce a články (Eurokompas, eTwinning newsletter aj) .
Monitorování a šíření výsledků
 Monitoring registrací učitelů a registrací projektů;
 monitoring kvality probíhajících projektů – elektronické zprávy, udílení certifikátů kvality projektům;
 statistiky a příklady dobré praxe;
 spolupráce s evropskými středisky a centrálním střediskem pro eTwinning – pracovní skupiny pro
hodnocení a plánování aktivit.
Evaluace
 Evaluace registrací škol a projektů - nárůst zapojení škol do aktivity etwinning - 400 nových
registrací projektů,
 evaluace kvality projektů - nárůst udělených certifikátů kvality projektům – 64 nově udělených
ocenění, mezinárodní ocenění projektů škol z ČR;
 evaluace vzdělávacích aktivit: elektronický evaluační formulář ze seminářů eTwinning, PDW.
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NAEP - Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska
Cíl
Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a vzdělávacími institucemi na
Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.
Popis aktivity Mobilita studentů za účelem studijních pobytů, praktických stáţí, přípravy diplom.
práce na vzdělávacích institucích v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu;
Mobilita učitelů a administrativních pracovníků za účelem výuky, účasti na
konferenci, semináři, přípravy projektu, job shadowingu apod.;
Projektové aktivity – spolupráce na úrovni vzdělávacích institucí z ČR, Norska,
Lichtenštejnska a Islandu za účelem organizování společných workshopů, seminářů,
vydávání společných publikací, rozvoje učebních osnov, lidských zdrojů, vytváření
studentských, informačních center apod.
Zodpovídá
Barbora Grečnerová (mateřská dovolená)
Spolupracující Kateřina Šíchová, Jitka Šťastná
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku FM EHP/Norska a MŠMT na granty na rok 2009: 563 848 EUR;
 výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2009: 638 256 EUR;
 výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2009: 562 135 EUR.
Rozsah/dimenze – nefinanční
 Počet obdržených žádostí o grant v roce 2009: 231;
 počet uzavřených smluv v roce 2009: 82;
 počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2009: 41;
 počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: 54.
Informace a propagace
 webové stránky: www.naep.cz;
 informační letáky: 2 000ks - březen; 500ks anglická verze - květen
 info semináře: únor: Brno, Karlovy Vary; březen: Praha, Hradec Králové, Liberec; červen: seminář
pro koordinátory programu Erasmus;
 semináře pro schválené žadatele: studenti – červen, prosinec; projekty – září;
 veletrhy vzdělávání: duben: Jobdays (Praha); září: Mezinárodní konference + veletrh EAIE
(Madrid), Vzdělání a řemeslo (České Budějovice); říjen: Gaudeamus (Brno), Studentský veletrh
ČVUT (Praha); listopad: Veletrh jazyků Expolingua (Praha); prosinec: Veletrh učeň, SŠ, VŠ
(Ostrava);
 inzerce: inzerce v Učitelských novinách – duben, září; flash banner + články na www.vzdelani.cz –
duben, srpen; inzerce v Týdeníku Školství – říjen; Broţura Projektová spolupráce škol - březen,
Skandinávský dům (inzertní balíček: reklama na web. stránkách www.scandinavianhouse.cz, logo
na pravidelném elektronickém i tištěném newsletteru).
Monitorování a šíření výsledků
 Monitoring: monitoring průběhu projektů 3/003/08/2 – Praha, září a projektu 3/008/08/1 –
Poděbrady, červen; monitoring studentů a pracovní návštěva vyšších vzdělávacích institucí a
agentury SIU v Norsku - duben;
 publikace statistik – broţura shrnující výsledky Fondu Aktivity 2 a 3 do roku 2008 – projektová
spolupráce škol, 1000 ks v českém jazyce, 300 ks v anglickém jazyce – březen, průběţné statistiky
na www.naep.cz;
 výstava fotografií a esejů studentů ze studijního pobytu, z realizování projektu – červenec, srpen;
 8. Monitorovací výbor FM EHP/Norska – březen;
 4. Výroční jednání FM EHP/Norska – květen
 Zpracování dvou půlročních průběžných monitorovacích zpráv pro Kancelář finančních
mechanismů
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Evaluace
 Přidělené prostředky byly vyuţity ze 100 %;
 úspěšně se zapojily všechny oprávněné instituce: střední školy, vysoké školy, neziskové
organizace zabývající se vzděláváním;
 zapojena byla většina regionů, nepodařilo se zapojit pouze Karlovarský a Královehradecký kraj;
 setkání a evaluace programu se zástupci zprostředkovatelů fondů z ostatních zemí v Polsku –
květen;
 závěrečný seminář k FM EHP/Norska - červen
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NAEP - Fond na stipendia – SCIEX-NMSch
Cíl
Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:
- Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
- Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
- Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky
Popis aktivity Výzkumné pobyty doktorandů a postdoktorandů ve Švýcarsku
Zodpovídá
Mgr. Kateřina Šíchová
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše příspěvku MŠMT ČR na administraci programu: 275 000 Kč
Rozsah/dimenze - nefinanční
 Počet obdržených žádostí o grant v roce 2009 v rámci Pilotní fáze: 3
 Počet schválených žádostí o grant v roce 2009 v rámci Pilotní fáze: 3
 Počet obdržených žádostí o grant v roce 2009 v rámci 1. výzvy: 34
 Počet hodnotitelů: 6
Informace a propagace
 Veletrhy vzdělávání: říjen: Gaudeamus (Brno), Studentský veletrh ČVUT (Praha);
listopad: Veletrh jazyků Expolingua (Praha)
 Konference: Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér – duben
 Slavnostní zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce – MF ČR - červen
 informační seminář: Centrum přípravy projektů, ČVUT – září
 webové stránky EURAXESS
 Tvorba propagačních předmětů „sciex.cz“: batohy (pouze pro drţitele grantu), hrnky (pouze pro
drţitele grantu), propisky, čokoládky, mýdelničky
 Výroba letáků: 5 tis. ks – prosinec 2009
 Nákup domény www.sciex.cz
Monitorování a šíření výsledků
 Řídící výbor Pilotní fáze – srpen 2009; účast ČR a Polska
 Monitoring přípravy zahájení projektů z Pilotní fáze – říjen
 Setkání zástupců/koordinátorů programu z ČR, Polska a Estonska a zástupců Regionálních
kanceláří – příprava na zpracování ţádostí 1. Výzvy (+ evaluace) - říjen
Evaluace
 ČR a Polsko – úspěšné zapojení do Pilotní fáze programu (duben – srpen)
 Všechny 3 české žádosti z Pilotní fáze byly schváleny
 Setkání zástupců/koordinátorů programu z ČR, Polska a Estonska a zástupců Regionálních
kanceláří – evaluace Pilotní fáze - říjen
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NAEP - Tempus
Cíl
Propagace programu. Podpora českých zájemců o zapojení do programu.
Popis aktivity Podpora vzájemné propojenosti rozvoje vysokoškolského vzdělávání v partnerských
zemích s evropskými standardy a podpora partnerských zemí v provádění reforem a
modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů.
Zodpovídá
Ing. Tereza Babková
Rozsah/dimenze - finanční
 Program je centralizovaný, tzn. ţe je administrován Evropskou komisí a fakticky implementován její
Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu. Hodnocení návrhů projektů a přidělování
finančních prostředků schváleným projektům se na národní úrovni neprovádí.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 V roce 2009 byly s českou účastí schváleny 4 společné projekty a 2 projekty typu strukturálních
opatření.
Informace a propagace
 Nová struktura a aktualizace webových stránek www.naep.cz/tempus
 Propagace prostřednictvím infomailů a skupiny Erasmus & spol. na Facebooku
 Distribuce informačního letáku: Erasmus Mundus & Tempus Infodays, semináře pro koordinátory
Erasmus, vzdělávací veletrhy v ČR
 Prezentace programu: Infodays (březen/Praha a Brno/40 a 30 osob; prosinec/Brno/75 osob);
seminář pro koordinátory Erasmus (červen/Mikulov); konference pro zástupce ruských univerzit na
ČVUT (červen/Praha/20 osob)
 Konzultace prostřednictvím emailu nebo telefonu
 Ruská verze katalogu A catalogue of higher education institutions in the Czech Republic
(prosinec/1500 ks)
Monitorování a šíření výsledků
 Výsledky výzvy na www.naep.cz/tempus
 Prezentace příkladů dobré praxe během seminářů a přednášek (viz výše)
 Přehled schválených projektů v České republice (2001-2006) na www.naep.cz/tempus
 Asistence VŠ a studentům při řešení problémů s vízy a pojištěním, vč. semináře zaměřeného na
vízovou problematiku (říjen/Praha/49 osob)
Evaluace
 Zlepšení propagace programu
 Je třeba dále podpořit zapojení cílové skupiny do programu a podpořit networking s institucemi
z partnerských zemí
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NAEP - Erasmus Mundus
Cíl
Propagace programu. Podpora českých zájemců o zapojení do programu. Zviditelnění
značky Study in the Czech Republic.
Popis aktivity Podpora spolupráce a mobility mezi EU a třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského
vzdělávání.
Zodpovídá
Ing. Tereza Babková
Rozsah/dimenze - finanční
 Program je centralizovaný, tzn. ţe je administrován Evropskou komisí a fakticky implementován
její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu. Hodnocení návrhů projektů a
přidělování finančních prostředků schváleným projektům se na národní úrovni neprovádí.
Rozsah/dimenze - nefinanční
 V roce 2009 byl s českou účastí schválen jeden nový magisterský program Erasmus Mundus,
dvěma magisterským programům byla schválena ţádost o prodlouţení a bylo podpořeno 11
projektů partnerství Erasmus Mundus.
 NAEP dokončila realizaci projektu Erasmus Mundus „Building capacities of East Central – Europe
national agencies to promote higher education outside the EU“ (www.highereducationpromotion.eu)
a stala se partnerem nového projektu „Erasmus Mundus Active Participation“.
Informace a propagace
 Aktualizace webových stránek www.naep.cz/erasmus-mundus a www.naep.cz/dalsi-moznostispoluprace
 Propagace prostřednictvím infomailů a skupiny Erasmus & spol. na Facebooku
 Distribuce českého a anglického informačního letáku: Erasmus Mundus & Tempus Infodays,
semináře pro koordinátory Erasmus, vzdělávací veletrhy v ČR a zahraničí
 Prezentace programu: Infodays (březen/Praha a Brno/40 a 30 osob; prosinec/Brno/75 osob);
seminář pro koordinátory Erasmus (červen/Mikulov); konference pro zástupce ruských univerzit na
ČVUT (červen/Praha/20 osob); prezentace pro starosty měst z Nepálu (prosinec/Praha/15 osob);
prezentace pro skupinu studentů z Běloruska (prosinec/Praha/40 osob)
 Konzultace prostřednictvím emailu nebo telefonu
 Aktivity v rámci Study in the Czech Republic (propagace vysokého školství a Erasmus Mundus
v zahraničí):
 český stánek na veletrzích ExpoBelta (personálně zajištěn českým konzulátem), NAFSA
(účast 10 VŠ na stánku), EAIE (účast 7 VŠ na stánku)
 distribuce informačních materiálů: akce diplomatických misí a Českých center (např. Týden
ČR v Sao Paulu, Dny EU v Chorvatsku, setkání ředitelů Českých center); lektoráty;
krajané; vzdělávací veletrhy; vysoké školy; zahraniční studenti…
 nové informační materiály: broţura A guide to living and studying in the Czech Republic
(srpen/2000 ks); ruská verze katalogu A catalogue of higher education institutions in the
Czech Republic (prosinec/1500 ks); leták Erasmus Mundus in the Czech Republic
(duben/3000 ks)
 inzerce: Prague Post (ČR), International Student (Rusko)
 webová stránka www.studyin.cz
 skupina Study in the Czech Republic na Facebooku
Monitorování a šíření výsledků
 Výsledky výzev na www.naep.cz/erasmus-mundus
 Prezentace příkladů dobré praxe během seminářů a přednášek (viz výše)
 Asistence VŠ a studentům při řešení problémů s vízy a pojištěním, vč. semináře zaměřeného na
vízovou problematiku (říjen/Praha/49 osob)
Evaluace
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 Zlepšení propagace programu a spolupráce s realizátory schválených projektů
 Zviditelnění značky Study in the Czech Republic
 Je třeba dále podpořit zapojení cílové skupiny (např. formou praktických seminářů) a zlepšit
propagaci programu směrem ke studentům
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NAEP - Euroguidance
Cíl
Podpora odborné poradenské veřejnosti.
Popis aktivity Aktivity zaměřené na podporu a rozvoj poradenství v České republice (vzdělávací,
školicí, propagační aktivity, síťování)
Zodpovídá
Mgr. Monika Mrňávková
Spolupracující Mgr. Silvie Pýchová, Mgr. Alice Müllerová, Mgr. Lucie Šafarčíková
Rozsah/dimenze - finanční
 Výše finančních prostředků přidělené programu Euroguidance: EUR 164.000,-.
Rozsah/dimenze – nefinanční
 Počet realizovaných seminářů/školení/konferencí: 6;
 počet osob, které se zúčastnily seminářů/školení/konferencí Euroguidance: 300;
 počet osob, které se zúčastnily studijních výjezdů do zahraničí: 3.
Informace a propagace
 Webové stránky: - správa, úpravy a aktualizace: http://www.euroguidance.cz;
- správa a aktualizace: http://www.naep.cz → sekce Euroguidance;
- pravidelná aktualizace a správa stránek: http://ec.europa.eu/ploteus;
 informační letáky a broţury:
- letáky Euroguidance – v ČJ: listopad, 3000 ks
- letáky Euroguidance – v AJ: listopad, 3000 ks
 propagační předměty:
- USB disky s logem Euroguidance (1000 ks)
 publikace:
překlady publikací (do češtiny) z oblasti kariérového poradenství (5x);
- elektronický zpravodaj Euroguidance (8x);
 prezentace:
- na mezinár. Veletrhu Forum du lycéen a l’étudiant v Amiens, Francie;
- Národní poradenské fórum (2x ročně);
- mezin síť ELGPN – prac. skupina TG2 (Atény/Řecko, červen 2009,
Riga/Lotyšsko, říjen 2009, Torup/Dánsko, prosinec 2009))
 Seminář Cross Border (mezinár. seminář ve spolupráci 6 zemí), 19. – 21.4. 2009
 Setkání hodnotitelů soutěţe Národní cena kariérového poradenství (2x)
 Soutěţ Nár. cena kariérového poradenství 2009 včetně mediální kampaně k ní (leden–říjen 2009);
 Předávání cen vítězům soutěţe Nár. cena kariérového porad. – 17.1.2009
 Konference Kariérové poradenství v praxi – 9. 9. 2009 (konference na národní úrovni, pod záštitou
MŠMT, MPSV a Magistrátu hl. m. Prahy)
 Studijní návštěva porad. institucí ve Švédsku – pro vítěze soutěţe Nár. cena kar. porad. (září 2009)
 Setkání pracovní skupiny expertů Euroguidance (prosinec 2009)
 Distanční kurz kariérového poradenství – 21.10.2009 – 12.3.2010 (ve spolupráci s Univerzitou ve
Stockholmu, kurz veden v AJ)
 1. tutoriál k distančnímu kurzu kariérového poradenství ve spolupráci s Univerzitou ve Stockholmu
(říjen 2009)
 Inzerce, články v odborných časopisech: Eurokompas, Mozaika NAEP, HR Management, HRForum, Hospodářské noviny, novinky.cz, evropský zpravodaj Euroguidance
Monitorování a šíření výsledků
 Průběţné zveřejňování výstupů z aktivit Euroguidance na stránkách http://www.euroguidance.cz
(prezentace, zprávy z konferencí, studijních návštěv, ze školení).
 Průběţné zveřejňování výstupů z aktivit Euroguidance v elektronickém zpravodaji Euroguidance (k
dispozici téţ na http://www.euroguidance.cz).
 články v odborných časopisech: viz část Informace a propagace
Evaluace
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 Prostředky přidělené EK byly vyuţity ze 100 %;
 Do aktivit Euroguidance se úspěšně se zapojili experti z: úřadů práce ČR, MPSV, MŠMT,
poradenských pracovišť vysokých škol, neziskových organizací, soukromého sektoru.
 V roce 2009 se podařilo zvýšit povědomí o kariérovém poradenství i o programu Euroguidance
(např. skrze soutěţ Národní cena kariérového porad. a mediální kampaň, konferenci Kariérové
porad. v praxi, půlroční distanční kurz kariérového poradenství připraveném ve spolupráci
s Univerzitou ve Stockholmu a další aktivity EG).
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