
 1
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2009 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol 

Podprogram: 
c) Podprogram na podporu rozvoje stipendijních programů vysokých škol pro nadané studenty 
z rozvojových zemí anebo z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické  
transformace. 

Název projektu: 

Stipendia pro zahraniční studenty 
                                                                                                                                                  č. 21/4 
Období řešení projektu: Od: 1.1.2009 Do:  31.12.2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1650 1650 0 

Čerpáno 1650 1650 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Hana Opatová, CSc. Ing. Hana Opatová, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Zahraniční oddělení VŠCHT Praha Zahraniční oddělení VŠCHT Praha 

Adresa/Web: Technická 5, 166 28 Praha 6 
www.vscht.cz 

Technická 5, 166 28 Praha 6 
www.vscht.cz 

Telefon: 220 443 896 220 443 896 

E-mail: zahranici@vscht.cz hana.opatova@vscht.cz 

 

Jméno rektora:  
Doc. Ing.  Josef Koubek, CSc. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl. 
1. 
 
 
 

2. 

Finanční podpora nadaných zahraničních studentů 
Splněno – jedenácti studentům byla z projektu vyplacena stipendia jako příspěvek na školné, dalším třiceti 
studentům bylo vyplaceno motivační stipendium za dobré studijní výsledky.  
Účast zástupce VŠCHT Praha na zahraničním veletrhu 
Splněno – zástupci VŠCHT se zúčastnili dvou vzdělávacích veletrhů ve Vietnamu v rámci společného 
stánku pražských technických univerzit. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Umožnění studia nadaným zahraničním studentům  
Z projektu bylo vyplaceno v letním semestru stipendium deseti zahraničním studentům, z nichž dva 
dokončili bakalářský stupeň a ukončili pobyt na VŠCHT, ostatní pokračují ve studiu (jeden postoupil do 
magisterského studia, jeden do doktorského). V zimním semestru bylo poskytnuto stipendium osmi 
studentům. Ze čtyřiceti devíti  přihlášek podaných na jaře 2009 a třiceti pěti předběžně přijatých studentů 
nenastoupil nakonec žádný student kvůli vízovým problémům. Plánovaná částka proto nebyla čerpána 
v plném  rozsahu pro nové studenty, ale byla využita rovněž  na motivační a tvůrčí stipendia pro již 
úspěšně studující zahraniční  studenty. Menší část prostředků byla dále použita na vyplacení mimořádných 
stipendií pro studenty, kteří se pravidelně zapojují do práce se zahraničními studenty. Přehled vyplacených 
stipendií je uveden v příloze. 
Propagace školy a získání nových zahraničních studentů 
Zástupci VŠCHT se zúčastnili dvou vzdělávacích veletrhů ve Vietnamu - v Hanoji a v Ho Či Minově 
Městě (listopad 2009), kde kromě aktivní informační služby na  stánku byly uspořádány i dva informační 
semináře pro studenty středních škol o studiu na VŠCHT. Živý zájem byl o doktorské studijní programy. 
Jen velmi málo zájemců je ale  schopných si studia v zahraničí plně hradit; většina evropských a 
amerických univerzit zastoupených na obou  veletrzích nabízela kompletní stipendijní program, což bylo 
pro mnoho potenciálních zájemců rozhodujícím  kriteriem. Je zřejmé, že stipendijní program je pro 
získávání zahraničních studentů velmi důležitý. 
Při aktivitách spojených s propagací školy se ukázal problém nedostatku propagačních materiálů. Část 
prostředků proto byla využita na výrobu videofilmu o VŠCHT, přípravu informačních  brožur a 
propagačních materiálů. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 Změna struktury vyplacených stipendií 

Velký počet přihlášených studentů nedostalo 
vstupní víza, proto byla část prostředků 
vyplacena jako motivační stipendia pro dobře 
studující zahraniční studenty a menší část jako 
mimořádná stipendia pro české studenty, kteří se 
pravidelně podílejí na práci se zahraničními 
studenty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Přesun nákladů z položky cestovné a části 
nákladů na stipendia do položky materiálních 
nákladů a služeb. 

Náklady plánované na cestovné a stipendia 
nebyly vyčerpány v plné výši, proto byla 
zbývající  část prostředků využita na zpracování 
a výrobu propagačních materiálů. 

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

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. 

Rok realizace 
Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2004 500  

2005 500  

2006 420 Jen stipendia studentů 

2007 950  

2008 1050 Stipendia studentů a příprava dalších společných 
studijních programů 

 

2009 1650 Stipendia studentů a propagace školy 
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2010 500 Stipendia studentů a propagace školy 

 
 
 
 

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

 

 

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0

1.3 Stavební úpravy 0 0

2. Běžné finanční prostředky celkem 1650 1650

 Mzdové náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 140 140

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 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 

49 48

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 54

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 33

2.6 Cestovní náhrady 150 69

2.7 Stipendia 1311 1306

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1650 1650

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
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Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje Částka (v tis. Kč) 

2.1 Odměny pro pracovníky VŠCHT Praha pracující na projektu 140

2.3 Zákonné odvody 48

2.4 Propagační materiál - DVD 13

2.4 Propagační tiskoviny 32

2.4 Kancelářské potřeby 9

2.5 Zpracování videofilmu 22

2.5 Zpracování bannerů 11

2.6 Cestovní náhrady – vzdělávací veletrhy ve Vietnamu 69

2.7 Stipendia studentům 1306
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