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EDITORIAL
Vážení přátelé,
v prvním čísle letošního newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) se zabýváme především úpravou příruček
pro příjemce a pro žadatele. Prosím, věnujte tomuto textu zvýšenou
pozornost. Významná úprava reaguje na zvýšený výskyt nesrovnalostí,
tzv. mylných plateb, na straně některých příjemců.

2007–13

V uplynulém roce došlo k souběhu tzv. »pravidel n+2 a n+3«. V Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo doposud Bruselem
proplaceno 22,72 miliardy korun. Uvedené pravidlo tak bylo splněno
na 89 %. V tomto případě se tedy nepodařilo dočerpat částku ve výši
2,8 miliardy korun. Jedná se o mnohem optimističtější číslo, než jsme
očekávali. V polovině roku 2012 jsme totiž předpokládali ztrátu za loňský rok
ve výši až pět miliard korun. Nakonec se tuto částku podařilo snížit téměř
o polovinu, což považuji v dané situaci za velmi dobrý výsledek. Zvýšené
tempo čerpání a fungující akční plán MŠMT byly kladně ohodnoceny i ze
strany Evropské komise.
Řídicí orgán OP VK připravil na počátek letošního roku novou výzvu za 250
milionů korun, která reflektuje nedávno zveřejněné výsledky mezinárodního
výzkumu OECD PIAAC, mapujícího kompetence dospělých. Z uvedeného
průzkumu vyšla potřeba zlepšit úroveň především finanční a spotřebitelské gramotnosti českých občanů a jejich právního vědomí.
Dále bych rád všechny žadatele i příjemce upozornil na existenci webových
stránek Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Naleznete je na adrese www.op-vk.cz. Stránky jsou v přehlednější
struktuře a požadované informace tak naleznete snadněji a rychleji, než
tomu bylo dříve.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál do nového roku 2014 vše dobré,
mnoho zdraví a sil ve Vaší práci.
Ing. Michal Zaorálek
náměstek ministra pro Řízení operačních programů
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Úpravy Příručky pro příjemce
a Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce – verze 8
Ke dni 29. 1. 2014 nabyla účinnosti nová verze Příručky pro příjemce
finanční podpory z OP VK (verze 8), ve které dochází zejména k následujícím
změnám:
Významná úprava, reagující na zvýšený výskyt nesrovnalostí, tzv. mylných
plateb, na straně některých příjemců (vysoké školy), nastala v oblasti
využívání projektových účtů. Dosavadní praxe požadovala vedení
samostatného projektového účtu pro každý projekt, nově je umožněno
používat pro financování projektů OP VK jeden společný projektový
účet. Příjemce může na základě podstatné změny projektu přistoupit
k využívání této varianty také u již realizovaných projektů. Schválení
podstatné změny je v kompetenci poskytovatele dotace. Podstatná změna
bude schválena vždy k určitému datu a není možný souběh financování
projektu ze dvou účtů. Řídicí orgán OP VK důrazně nedoporučuje přechod
na společný projektový účet u projektů, které jsou před koncem své
realizace a nový systém by byl aplikován na období kratší než 6 měsíců.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatel dotace
nebude přistupovat ke schválení přechodu na společný projektový účet
u projektů, u nichž:
• je vysoké riziko z hlediska vzniku nesrovnalostí – časté mylné platby,
úhrady nezpůsobilých výdajů a/nebo
• ode dne počátku monitorovacího období následujícího po předpokládaném
schválení změny, do data předpokládaného ukončení realizace zbývá
méně než 6 měsíců.
Řídicí orgán OP VK doporučuje příjemcům, aby již v žádosti o podstatnou
změnu zvolili datum platnosti změny shodné s prvním dnem následujícího
monitorovacího období.
U projektů, které budou financovány ze společného projektového účtu,
bude i nadále přetrvávat povinnost příjemce prokázat skutečnou
úhradu způsobilých výdajů předložením bankovního výpisu. Dále
je příjemci stanovena povinnost všechny platby vztahující se k projektu/
projektům jednoznačně na bankovním výpisu označit a přiřadit
ke konkrétnímu projektu. Takto označený, úplný bankovní výpis za období
od 1. 1. do 31. 12. příjemce předloží vždy spolu s monitorovací zprávou
za monitorovací období, do nějž spadá 31. 12. (každému poskytovateli
předloží tento výpis pouze jedenkrát). Za monitorovací období, do nějž
nespadá 31. 12., příjemce poskytovateli předkládá minimálně relevantní
části bankovního výpisu vztahující se k výdajům uplatňovaným v dané
žádosti o platbu.

Příjemce financující z projektového účtu více projektů stanoví, ve kterém
z těchto projektů budou uplatňovány poplatky za vedení tohoto účtu
a zároveň budou vypořádány úroky vzniklé na tomto účtu. Změna
projektu, v němž budou vykazovány poplatky a úroky z projektového účtu,
je změnou nepodstatnou, za předpokladu, že se zároveň nebude jednat
o podstatnou změnu rozpočtu.
Další drobnější změny navazují na změny v předpisech, kterými se
implementace OP VK řídí, především:
• na změnu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (provedenou
zákonným opatřením senátu, změna účinná k 1. 1. 2014), která se mimo
jiné týká zvýšení současných limitů předpokládané ceny zakázky pro
povinný postup podle zákona (limity byly navráceny do stavu před 1. 4.
2012, tedy na 2 000 000 Kč v případě veřejných zakázek na dodávky
a na služby a na 6 000 000 Kč v případě veřejných zakázek na stavební
práce) – bližší informace k této problematice je zveřejněna na webu
OP VK http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/
upozorneni-a-metodicky-vyklad-k-verejnym-zakazkam/,
• na změnu zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, která zavádí
pro některé příjemce povinnost vést pro příjem prostředků ze státního
rozpočtu zvláštní účet u ČNB,
• n a aktualizaci Metodiky finančních toků a kontroly programů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, fondu soudržnosti
a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013,
vydávanou Ministerstvem financí. Jedná se zejména o zpřesnění postupů
poskytovatele při pochybení příjemce při zadávání veřejných zakázek.

Příručka pro žadatele – verze 10
Ke dni 10. 1. 2014 nabyla účinnosti nová verze Příručky pro žadatele (verze
10), v níž došlo především k těmto změnám:
• umožnění využívat pro financování projektů OP VK jeden společný
projektový účet,
• k aktualizaci výčtu oprávněných žadatelů/příjemců v návaznosti na nabytí
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k 1. 1. 2014,
• k dalším drobnějším úpravám v případě upřesnění základních pravidel pro
sledování takzvaných annexových monitorovacích indikátorů u cílových
skupin (věk, dosažené vzdělání a dalších specifik typu menšiny, migranti
apod.)
• k doplnění požadavku na vedení účtu u ČNB pro relevantní příjemce dle
novely zákona č. 218/2000 Sb.

Informace k některým aspektům
realizace projektů OPVK
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, k 1. 1. 2014

D

ůležitou úpravou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(NOZ), pro realizaci projektů v OP VK je nová úprava některých
právních forem organizací, spadajících pod vžité označení »nestátní
neziskové organizace« (dále »NNO«). Právnické osoby upravené v NOZ
se řídí pravidly stanovenými NOZ, bez ohledu na to, zda byly založeny již
před jeho účinností.
Na všechna občanská sdružení vzniklá do 31. 12. 2013 se od 1. 1. 2014
automaticky pohlíží jako na spolky a s účinností od 1. 1. 2014 se řídí
právní úpravou spolků dle § 214 NOZ a následujících. Tato změna nemá
vliv na jejich existenci jako právnické osoby, nezanikají, pouze se mění
označení jejich právní formy. Občanská sdružení, která se 1. 1. 2014
automaticky stala spolkem a tato právní forma jim nebude vyhovovat, se
mohou transformovat (změnit právní formu, § 3045 NOZ) na ústav (§ 402
NOZ a následující) nebo na sociální družstvo (upraveno zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích).

Dle NOZ již není od 1. 1. 2014 možné zakládat nové obecně prospěšné
společnosti. Podobnou právní úpravou jsou v NOZ ústavy (§ 402 a násl.),
které jsou založeny na obdobném principu jako obecně prospěšné
společnosti. Jejich úprava je však volnější než u obecně prospěšných
společností. Obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31. 12. 2013
budou nadále existovat a řídit se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, mohou se
však transformovat na ústav, nadaci nebo nadační fond.
Nadace a nadační fondy se od platnosti NOZ řídí právní úpravou NOZ
(§306 a násl.) bez ohledu na datum jejich vzniku. Na nadace a nadační
fondy vzniklé před 1. 1. 2014 se také pohlíží, jako by vznikly na základě
ustanovení NOZ.
Zájmová sdružení právnických osob již podle NOZ nemohou nově vznikat,
již existující zájmová sdružení se po 1. 1. 2014 stále řídí právní úpravou
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obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Zájmová sdružení se mohou dle NOZ transformovat na spolek.
Sociální družstva jsou z hlediska právní formy novými typy subjektů a řídí
se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) (§758 a násl.).
Transformace právnických osob se řídí obecným postupem o přeměnách
právnických osob dle § 174 NOZ a následujících.
Tyto nové skutečnosti, týkající se právních forem NNO, jsou zohledněny
především při vyhlašování nových výzev k předkládání žádostí o finanční
podporu.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V této souvislosti ŘO OP VK upozorňuje žadatele, že při vyplňování
projektové žádosti v aplikaci Benefit7 se při validaci IČO žadatele
do relevantních polí automaticky načítají data z informačního systému ROS
(Základní registr osob, jenž je součástí systému základních registrů) a může
po přechodnou dobu docházet u bývalých občanských sdružení k načtení
původní, dnes již neplatné právní formy. V těchto případech ŘO OP VK
ubezpečuje žadatele, že tato skutečnost nebude mít vliv na posouzení
oprávněnosti žadatele, neboť Řídicí orgán OP VK bude v těchto případech
postupovat v souladu s § 3045 NOZ a bude na občanská sdružení pohlížet
jako na spolky, a to i tehdy, kdy v projektové žádosti v aplikaci Benefit7
bude uvedena původní právní forma žadatele.

Příprava nové výzvy v oblasti podpory 3.1
Individuální další vzdělávání

Ř

ídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost připravuje v současné době k vyhlášení výzvu
v oblasti podpory 3. 1 Individuální další vzdělávání

Výzva bude zaměřena na následující podporované aktivity:
• P odpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných
kompetencí.
• Vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na podporu obecných
kompetencí
Výzva reflektuje nedávno zveřejněné výsledky mezinárodního
výzkumu OECD PIAAC, mapujícího kompetence dospělých, na jejichž
základě je možné identifikovat potřebu zlepšit úroveň funkčních
gramotností, mimo jiné čtenářské a numerické gramotnosti.
Dále je výzva zaměřena na podporu rozvoje dalšího vzdělávání v oblastech obecných kompetencí – jedná se o vzdělávání zaměřené na:
• právní vzdělávání (každý občan by měl znát svá práva a povinnosti);
• finanční gramotnost (dluhová past, rodinný rozpočet, úvěry a práva
a povinnosti s nimi spojené, předcházení exekucím, osobní bankrot
apod.);

• základní počítačové dovednosti (základy práce s počítačem, základy
používání internetu) a rozvoj ostatních digitálních kompetencí
(mobilní telefony apod.) jejichž použití je nutné k usnadnění řešení
běžných operací za pomocí digitálních technologií;
• základy podnikání;
• spotřebitelská gramotnost (orientace na trhu, rozpoznání cenových
praktik – cena vs. kvalita, prevence před podvodnými praktikami,
práva spotřebitele při využití e-shopů, práva spotřebitele
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem – nikoliv výklad
Občanského zákoníku jako takového).
Cílem výzvy je především podpořit realizaci dalšího vzdělávání
v obcích do 2 tis. obyvatel.
Vyhlášení nové výzvy v oblasti podpory 3.1 je plánováno na druhou
polovinu ledna 2014 s tím, že realizace projektů by mohla začít
v druhém čtvrtletí roku 2014.
Celková alokace na výzvu je cca 250 mil. Kč.

Plnění finančních limitů
a výsledek certifikace za rok 2013

Č

erpání v roce 2013 hodnotí ŘO OP VK v kontextu dosavadního vývoje v posledním
období jako úspěšné. Celkový objem certifikovaných výdajů dosáhl 89,1 %
limitu daného pravidlem n+2/n+3, což je výrazně nad očekávanými daty, která
byla v průběhu roků 2012 a 2013 prezentována veřejnosti i EK. V absolutním vyjádření
představuje tento výsledek automatické zrušení části závazku ve výši 110 mil. EUR
příspěvku EU. Průběžné odhady přitom počítaly se ztrátou až o 70 mil. EUR vyšší.
Při přepočtu na CZK průměrným kurzem za rok 2013 (25,73 CZK/EUR) tedy dosahuje
výsledná ztráta 2,8 mld. Kč.
Za úspěšným zrychlením čerpání stojí mimořádná opatření přijatá v roce 2013, jejichž
cílem bylo intenzivní prací s příjemci a zrychlenou administrací žádostí o platbu (ŽoP) co
nejvíce zvýšit objem certifikovaných výdajů před koncem roku 2013. Na základě výzvy
ŘO OP VK předkládali příjemci k administraci průběžné ŽoP v dřívějších termínech,
docházelo k předkládání mimořádných monitorovacích zpráv a dále ke zkrácení termínu
schvalování ŽoP na ŘO OP VK. K největšímu nárůstu došlo vlivem těchto opatření
u prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, zejména u vysokých škol
a veřejných výzkumných institucí. Mimořádná opatření se projevila až ke konci roku
2013, kdy došlo ke zvýšení čerpání oproti odhadům a zahrnutí schválených výdajů
v listopadu a prosinci do posledního certifikačního období roku 2013.
Velký dík zde náleží zejména příjemcům, kteří vyšli řídicímu orgánu vstříc a nad
rámec povinností stanovených v dotačních podmínkách dokládali vynaložené výdaje
i v mimořádných termínech, čímž přímo napomohli ke snížení ztráty části prostředků
operačního programu.
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Řešení nesrovnalostí prostřednictvím aplikace § 14e
zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

V

newsletteru číslo 5/2013 jste byli informováni o možnosti
poskytovatele aplikovat §14e zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů v případech
odhalení pochybení v zadávání veřejné zakázky. Prostřednictvím tohoto
článku bychom Vás chtěli blíže informovat o tom, jakým způsobem
bude §14e Řídicím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (dále ŘO OP VK) využíván.
Dle §14e »poskytovatel nemusí vyplatit část dotace domnívá-li se, že došlo
k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnutí
o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení
rozpočtové kázně. Přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu
na dodržení cíle dotace.«
Jak již bylo uvedeno v newsletteru č. 5/2013 důvodem k přistoupení ŘO
OP VK k aplikaci §14e je skutečnost, že prostřednictvím tohoto paragrafu
lze řešit případy chybně provedených výběrových řízení, jejichž plnění
bylo uhrazeno z poskytnutých prostředků bez administrativně i časově
náročného vymáhání odvodu za porušení rozpočtové kázně orgány
finanční správy. Další výhodou využití §14e je možnost stanovit, že »nebude
vyplacena« menší část dotace, než by činil odvod za porušení rozpočtové
kázně a zároveň se při využití §14e příjemci nevyměřuje penále jako
při porušení rozpočtové kázně. Největší výhodou využití §14e je však
skutečnost, že příjemce smí i nadále financovat plnění z veřejné zakázky
alespoň částečně z poskytnutých prostředků, aniž by se opakovaně
dopouštěl porušení rozpočtové kázně.
Bohužel §14e lze aplikovat pouze na případy pochybení v zadávání
veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů, pro něž platí:
1. jedná se o Individuální projekt ostatní (poskytovatelem dotace
je MŠMT, dotace je poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace),
2. p
 oskytovatel/MŠMT doposud nevyplatil část dotace odpovídající
minimálně částce navrhované k nevyplacení, a to i v rozlišení na investice
a neinvestice, křížové financování, přímé a nepřímé náklady,
3. v Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou definovány tzv. snížené
odvody pro pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek.
V rámci OP VK rozhoduje o aplikaci §14e Pracovní skupina pro nesrovnalosti
(dále PS NES). PS NES byla zřízena náměstkem ministra školství mládeže
a tělovýchovy pro řízení operačních programů (dále náměstek ministra).
Členy PS jmenuje náměstek ministra, jsou jimi ředitelé odborů, vedoucí
oddělení, metodici ŘO OP VK. Výstupem pracovní skupiny je v rámci
aplikace §14e doporučení konkrétní výše sankce za dané pochybení. PS
NES zasedá ad hoc, dle množství postoupených případů.

Příjemce je o postoupení případu na PS NES informován v Oznámení
o vypořádání/schválení monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
Po projednání PS NES a schválení náměstkem ministra bude příjemci
zasláno Oznámení o nevyplacení části dotace (dále ONČD), v němž
bude stanovena procentní sazba představující nevyplacenou část dotace
na krytí nezpůsobilých výdajů předmětné veřejné zakázky. Tato procentní
sazba bude aplikována na všechny výdaje vynaložené na financování
předmětné zakázky. O výsledné výši nevyplacené části dotace bude
informován příjemce i orgány finanční správy po ukončení plnění
z předmětné smlouvy a vyúčtování všech výdajů, případně po ukončení
realizace projektu (nebude-li plnění do té doby ukončeno).
Prakticky bude uplatňování stanovené procentní sazby pro nevyplacení
části dotace probíhat následovně:
1. Náklady vzniklé z plnění veřejné zakázky, v níž bylo odhaleno pochybení,
nebyly ještě předloženy v žádném vyúčtování (resp. schváleny
ve vyúčtování). V tom případě každé vyúčtování těchto nákladů bude
kráceno o procentní výši sankce dle ONČD.
2. Pokud část nákladů předmětné veřejné zakázky již byla příjemci
proplacena (resp. schválena ve vyúčtování), bude výše sankce dle
ONČD uplatněna zpětně i na proplacené výdaje (resp. dříve schválené
ve vyúčtování), a to ponížením odpovídajících způsobilých výdajů
v aktuální žádosti o platbu.
3. Pokud část nákladů veřejné zakázky již byla příjemci proplacena
a zbývající plnění nárokované v rámci aktuální žádosti o platbu ve smyslu
vyúčtování není v dostatečné výši, částka je krácena ve více žádostech
o platbu, nikoli pouze v rámci žádosti o platbu, v níž je pochybení
odhaleno. Způsobilé výdaje budou kráceny v aktuální a následujících
žádostech o platbu v nejvyšší možné míře. Zbývající částka korekce
bude aplikována souběžně v rámci aktuálního/ dalších schvalovaných
vyúčtování.
4. V případě, že náklady vzniklé na základě dotčené veřejné zakázky byly
zcela proplaceny (resp. schváleny ve vyúčtování), korekce v procentní
výši sankce bude aplikována dle ONČD na aktuální/další schvalovaná
vyúčtování.
5. Není-li splněna podmínka č. 2, nevyplacená část dotace je menší
než částka, která je navrhovaná k nevyplacení dle ONČD (v rozlišení
na investice a neinvestice, křížové financování, přímé a nepřímé náklady),
§14e nemůže být aplikován a daný případ je řešen jako porušení
rozpočtové kázně předáním místně příslušnému orgánu finanční správy.
Dle §14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. se na výše uvedený postup
nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání.

Budoucnost je ve vzdělání – v únoru startuje
publicitní kampaň k prezentaci přínosů OP VK

Ř

ídicí orgán OP VK připravuje komplexní výsledkovou komunikační kampaň, která vychází z dlouhodobých komunikačních
cílů ŘO a závazků vůči Evropské unii. Stěžejním cílem kampaně bude prohloubit povědomí veřejnosti o podporovaných aktivitách a reálných přínosech programu, informovat o konkrétních
projektech realizovaných v rámci OP VK a o praktických dopadech
na jejich uživatele, a zvýšit tak jejich zájem o vzdělávání. Mezi hlavní
témata, na která se kampaň zaměří, patří např. podpora technických
a přírodovědných oborů, věda a výzkum, transfer technologií, inkluze
sociálně či zdravotně znevýhodněných, aktivity směřující ke zvyšování uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce, šablony pro zjednodušení administrace (EU peníze školám) či zatraktivňování výuky.

Kampaň bude probíhat v období od 3. února do 30. dubna 2014
formou tištěné inzerce ve vybraných celostátních a regionálních
periodikách. Součástí bude i online bannerová reklama s aktivním
odkazem na nové webové stránky www.op-vk.cz, jež představují
hlavní zdroj informací o OP VK.
Snahou ŘO OP VK je oslovit co nejširší spektrum cílových skupin a zajistit celoplošný zásah informací o OP VK s důrazem na reálné přínosy
jak pro běžného občana, tak i společnost jako celek, vše za dodržení
podmínky hospodárnosti, účelnosti a maximální efektivnosti výdajů.
Kampaň bude realizovat ŘO OP VK ve spolupráci s řádně vysoutěženou
mediální agenturou, která vzešla z otevřeného výběrového řízení.
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Nové webové stránky OP VK

D

ne 1. listopadu 2013 spustil Řídicí orgán OP VK provoz vlastních
webových stránek www.op-vk.cz. Stránky byly nejprve spuštěny v tzv. testovacím režimu, od 6. ledna 2014 však již běží v ostré
verzi. Díky zcela novému intuitivnějšímu designu, přehlednější struktuře
a komplexněji pojatému obsahu nového portálu tak mají všechny cílové
skupiny OP VK možnost dohledat požadované informace snadněji a rychleji než tomu bylo dřív.
Na webových stránkách naleznou návštěvníci např. pravidelně
aktualizované informace o stavu realizace OP VK, o nově vyhlášených
i ukončených výzvách a veřejných zakázkách (a to včetně výsledků).
Samozřejmostí je pak zveřejňování aktuálních verzí příruček pro žadatele
i příjemce, stejně jako všech ostatních metodických dokumentů, dopisů
a důležitých upozornění ŘO.
Nový portál má ambice splňovat standardy moderního komunikačního
nástroje, takže se zde návštěvníci setkají mj. s anketami, vyhledávacími
filtry (veřejné zakázky), inovovanými FAQ, slovníkem pojmů apod. V této
fázi je snahou ŘO stránky dále rozvíjet a využít jejich plného potenciálu,
zejména pak diskusních vláken ke konkrétním tématům k zajištění
interaktivní komunikace s uživateli. U vybraných článků se proto bude
objevovat i tato forma komunikace, která bude dostupná pro všechny
registrované uživatele. Výhodou oproti běžné emailové korespondenci
je zejména skutečnost, že veřejně zodpovězený dotaz, resp. odpověď ze
strany pracovníků ŘO OP VK, může posloužit i dalším subjektům.

Všichni návštěvníci webových stránek mají rovněž možnost si svou registrací na novém webu zajistit zasílání veškerých důležitých aktualit
z OP VK. Současně se příjemcům dotace nabízí možnost ke zveřejňování
podstatných informací z realizace jejich projektů (např. formou tiskových
zpráv v rámci aktualit pro širokou veřejnost), včetně pozvánek na nejrůznější akce (semináře, přednášky, konference), které v rámci vlastních projektů připravují. V případě zájmu o zveřejnění takové informace mohou
příjemci zasílat žádosti na emailovou adresu opvzdelavani@msmt.cz,
a to spolu s přiloženou stručnou anotací, textem či pozvánkou.
V neposlední řadě, jak již bylo avizováno v minulém čísle newsletteru, bude
portál zhruba koncem prvního čtvrtletí 2014 doplněn o veřejně přístupnou
databázi projektových výstupů, která nabídne nejen základní informace
o jednotlivých projektech realizovaných v OP VK, ale především umožní
široké veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i využívat materiály vzniklé
s přispěním OP VK. To považuje ŘO za jednu ze svých hlavních priorit.

ROZHOVOR S PŘÍJEMCEM
Infoabsolvent –
řešení při hledání budoucí kariéry

V

době, kdy se realizace OP VK přesouvá do závěrečné etapy, je
čas bilancovat a obrátit pozornost k otázce efektivity využitých
evropských prostředků. Jaké projekty byly podpořeny? Které
produkty v rámci jednotlivých projektů vznikly a komu přinášejí užitek?
Na stránkách Newsletteru OP VK proto budou od tohoto čísla nově
prezentovány příkladové projekty, a to napříč všemi typy projektů, které
jsou/byly v OP VK realizovány.
Jedním z podpořených projektů je individuální projekt národní Kariérové
poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Projekt řídí MŠMT,
jeho řešitelem je pak Národní ústav pro vzdělávání (NÚV); byl zahájen
v květnu 2010 a zaměřuje se zejména na budování systému interaktivního
internetového informačního systému ISA+, dostupného na portálu
www.infoabsolvent.cz, a na další vzdělávání výchovných – kariérových
poradců.
Projekt přispívá k dalšímu rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství
ve školách a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Klade si
také za cíl dosáhnout lepší provázanosti mezi různými poradenskými

subjekty a vytvořit takový systém poradenských služeb, který by pomáhal
jednotlivcům ve všech uzlových bodech vzdělávání a kariérového
rozhodování. Formou e-learningového vzdělávání rovněž přispíval
k prohloubení vzdělání v oblasti kariérového poradenství.
Základním výstupem projektu je informační systém ISA+, který
nabízí kompletní přehled vzdělávací nabídky škol, dále řadu výstupů
z analýz a šetření z oblasti nezaměstnanosti absolventů škol, připravenosti
a uplatnění absolventů v praxi i v terciárním vzdělávání a také z oblasti
uplatnění zdravotně postižených žáků. ISA+ splňuje veškeré nároky
kariérového poradenství; byl také oceněn experty OECD jako jeden
z nejlepších informačních nástrojů podobného zaměření v Evropské unii.
Na konkrétní přínosy portálu jsme se zeptali zástupce řešitele
projektu, projektového manažera ing. Jiřího Vojtěcha, vedoucího
oddělení pro analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce, NÚV.
Co je ISA+ a co uživatelům nabízí?
ISA+ je informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce,
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který přináší informace o možnostech vzdělávání ve školách a uplatnění absolventů, a zároveň se opírá o monitoring kvalifikačních potřeb trhu
práce. Systém je dostupný na www.infoabsolvent.cz.
ISA+ nabízí podporu při plánování vzdělávání, rozhodování o volbě studia a povolání, obsahuje podrobné informace o nabídce oborů vzdělání
všech středních, vyšších a vysokých škol v ČR, textové i audiovizuální informace o jednotlivých povoláních, nabízí videoprůvodce i Profitest pro
základní profesní orientaci. Uživatel zde nalezne informace o trendech
a požadavcích současného trhu práce a v neposlední řadě podpůrné rady
a informace k řešení specifických a problematických situací, které mohou
provázet vzdělávací proces. ISA+ také nabízí knihovnu elektronických publikací – analytických studií k nejrůznějším specifickým tématům problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a kariérového poradenství.
Pro koho je portál www.infoabsolvent.cz prioritně určen?
Systém ISA+ poskytuje informační podporu žákům základních škol při
volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o jejich dalším vzdělávání nebo o přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům pro poskytování kariérového
poradenství a k výuce témat Člověk a svět práce a v neposlední řadě také úřadům práce pro orientaci ve vzdělávací nabídce. Obsažené informace slouží také pracovníkům státní správy a samosprávy při projektování
struktury škol a oborů vzdělání, organizacím sociálních partnerů a zaměstnavatelům k orientaci ve vzdělávacím systému a ke komunikaci se
školskou sférou. Internetová podoba je výhodou jak pro samoobslužné
vyhledávání informací, k tomuto účelu je výhodné, že je přístupný žákům
i jejich rodičům i v době mimo vyučování, tak pro individuální či skupinové poradenství, či pro získávání informací ze strany odborníků z nejrůznějších sfér, kteří se touto problematikou zabývají.
Je práce v systému snadná pro všechny?
Systém je koncipován jako uživatelsky příjemný i pro žáky základních
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škol, hledání je intuitivní. K vyhledání oboru vzdělání je možné použít nejen systematickou cestu postupné volby, vhodnou spíše pro fázi rozhodování, ale i zadání textu do vyhledavače. Velmi jednoduchý je názorný
obrázkový průvodce, což je snadnější varianta výběru oboru, vhodná i pro
uživatele s nechutí k pročítání informací. Informace jsou vhodně propojeny napříč celým systémem, takže např. informace o nezaměstnanosti
absolventů v oboru je dostupná přímo i u charakteristik oboru vzdělání.
Ojedinělá je i možnost uvést při vyhledávání své zdravotní postižení a pak
se uživateli zobrazují pouze školy a obory, které vyhovují této podmínce.
Co může ISA+ přinést přímo učitelům, kteří by chtěli pomoci svým
studentům např. s volbou budoucího povolání?
ISA+ přináší všem uživatelům, tedy i přímo učitelům, nejen obrovské
množství informací o tom, jaké obory a na které škole jsou nabízeny, včetně
veškerých informací o nich (podmínky přijetí, školné, vyučované jazyky,
další aktivity školy, kontakty na školy ad.), ale zejména informace o tom,
co se v daném oboru vzdělání žák naučí, jaké může být jeho uplatnění,
jaká je situace na trhu práce, co zaměstnavatelé očekávají od absolventů.
Učitel může žákům doporučit zhlédnutí filmové ukázky, kde uvidí pracovat
příslušného odborníka, ale i to, jak se žáci připravují ve škole. Může žákům
doporučit udělat si Profitest a prodiskutovat s ním jeho silné a slabé stránky
a případné možnosti uplatnění. Učitel může využít i výběr podle povolání,
kde na kartě povolání nalezne množství informací o povolání, počínaje
pracovními činnostmi či obory, ve kterých se pro povolání může připravit
a konče výčtem zdravotních omezení.
Má návštěvník portálu možnost obracet se s dotazy na nějakého odborníka?
Na úvodní stránce ISA+ dole u nadpisu »Můžete se u nás poradit«, je
uveden odkaz na poradnu NÚV, kde Vám ochotně odpoví na vaše dotazy
jak mailem, tak telefonicky.

Kontakty
Korespondenční adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor Řízení OP VK/Odbor CERA
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Kontaktní adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor Řízení OP VK/Odbor CERA
Budova CORSO IIA
Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8,

e-mail: opvzdelavani@msmt.cz
www.op-vk.cz
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