
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 700

Čerpáno 700

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Plnění  výstupů 

projektu

1. (splněno)

2. (splněno)

3. (splněno)

4. (splněno)

5. (splněno)

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Analýza dosavadních zkušeností OU s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v rámci struktury studijních 

programů v kontextu zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia), popis 

specifik dle zaměření jednotlivých fakult a dle oblastí vzdělávání. Ve spolupráci s proděkany pro studium a na základě 

předchozího dotazníkového šetření mezi studenty a vyučujícími  byla provedena analýza stavajících forem výuky ve vztahu k 

zázemí a podmínkám studia. Do celoprojektové pracovní skupiny k oborovým specifikům jednotlivých fakult byly zapojeni 

zástupci jednotlivých fakult OU, kteří vypracovali analýzu oborových specifik s ohledem na výuku na dálku.

Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a forem studia vhodný pro implementaci na národní úrovni 

včetně metodických doporučení pro implementaci na úrovni OU. Ostravská univerzita se podílela na popisu a definici forem 

výuky a forem studia pro celkový výstup projektu. Dále provedla analýzu podílu zastoupení jednotlivých forem výuku v 

jednotlivých formách studia vybraných studijních programů na Ostravské univerzitě z hlediska jejich podílu na celkovém 

množství získaných kreditů ve standardním studijním plánu.

Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky zohledňující specifika jednotlivých fakult 

a příslušných oblastí vzděláváni včetně metodických doporučení. Ostravská univerzita se podílela na přípravě návrhů 

standardů pro jednotlivé formy studia, který je výstupem hlavního projektu.

Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní 

předpisy VŠ) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti. Ostravská univerzita se podílela na analýze 

současného legislativního rámce forem studia, která je výstupem hlavního projektu.

Uspořádání workshopu/webináře pro garanty studijních programů pro potřeby seznámení garantů s nově připravenými 

standardy a metodikami. Ostravská univerzita uspořádala dne 16. 12. celouniverzitní workshop určený zejména pro garanty 

studijních programů, jehož součástí bylo seznámení se s navrhovanými úpravami ve standardech studijních programů.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.

Šumberová Monika, Mgr. Papřok Vojtěch, Mgr.  

Ostravská univerzita Ostravská univerzita 

https://www.osu.cz/ https://www.osu.cz/ 

603 579 618 731 685 802 

Monika.sumberova@osu.cz  Vojtech.paprok@osu.cz  

700 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Od: 1. 1. 2021 Do: 31.12. 2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

700 0

Název projektu:
Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální 

metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku 

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centrální rozvojový projekt 18+  

a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami 

https://www.osu.cz/
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3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

2022
BUDE DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ INFORMACE 

MŠMT O SCHVÁLENÍ PROJEKTU NA ROK 2022

Na tento projekt navazuje v roce 2022 

CRP 18+ Implementace standardů pro 

zajišťování kvality vzdělávací činnosti 

pro různé formy studia do 

akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality na jednotlivých VŠ, 

jehož cílem je definovat možnosti 

implementace příslušných standardů 

kvality pro různé formy studia do 

akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality vzdělávací činnosti 

na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s 

ohledem na nové standardy definující 

možnosti začlenění metod distančního 

vzdělávání do všech forem studia. 

Klíčovou agendou projektu bude 

koordinace postupu implementace 

těchto standardů do vnitřních 

předpisů jednotlivých VŠ a především 

tvorba jednotného metodického 

rámce pro posuzování plnění těchto 

standardů v rámci akreditačního 

procesu a pro jejich průběžné 

hodnocení a ověřování v rámci 

systému zajišťování kvality vzdělávací 

činnosti.    

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
700 700 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 500 500 0 0%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

170 160 -10 -1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
15 30 15 2%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 5 0 -5 -1%

2.6 Cestovní náhrady 10 10 0 0%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
700 700 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

 2.1

 2.2

 2.3

 2.4

 2.5

 2.6

 2.7

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Zejména kancelářské potřeby pro řešitelský tým, odborná literatura, tonery, 

respirátory pro potřebu prezenčních porad a setkávání, technické dovybavení 

místnosti pro potřebu uspořádání webináře pro garanty studijních programů

30

Služby nebyly nakonec čerpány 0

Censtovní náklady řešitelského týmu na společnou poradu celého projektu 10

Stipendia nebyla nárokována ani čeprána 0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy řešitelského týmu, zapojených proděkanů pro studium, děkanů a dalších osob, 

které se podílely na formulaci návrhu standardů pro různé formy studia
500

Odměny z dohod nebyly nárokovány ani čeprány 0

Zákonné zdravotní a sociální pojištění ke mzdám 160

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


