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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1
Prezence a výuka stávajících studentů v letním semestru 2010 - splněno
2
Zápis do nového ročníku a prezence studentů v zimním semestru - splněno
3
Slavnostní vyhlášení absolventů 2. ročníků - splněno
4
Prezence a výuka stávajících studentů v zimním semestru 2010 - splněno
5
Implementace výuky „S počítačem přátelsky od A do Z“ do projektu.
Příprava, přijetí studentů a výuka. - splněno
6
Provoz internetového portálu - splněno
Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1
2
3
4
5
6

Změny
v řešení

Přehled o
pokračujícím projektu

Prezence a výuka stávajících studentů v letním semestru 2010 - splněno. Rozvoj a průběžná
aktualizace výuky je samozřejmou součástí práce na bodech 1, 2 a 4.
Zápis do nového ročníku a prezence studentů v zimním semestru - splněno
Slavnostní vyhlášení absolventů 2. ročníků - splněno. Slavnostní vyhlášení je vždy považováno za
vrchol studia, v případě U3V pak zejména.
Prezence a výuka stávajících studentů v zimním semestru 2010 - splněno
Implementace výuky „S počítačem přátelsky od A do Z“ do projektu.
Příprava, přijetí studentů a výuka. - splněno bez problémů.
Provoz internetového portálu - splněno, běží 24 hodin denně.

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.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
Změny nebyly požadovány.
V důsledku zkrácení rozpočtu projektu ke dni
V souladu s „Vyhlášením ...“ bylo zajištěno a
14.1.2010 o 200 tis. Kč byly oproti původně
dodrženo nepřekročení prostředků plánovaných
podanému projektu ze září 2009 zkráceny
na osobní náklady a cestovné.Vzhledem ke
všechny rozpočtované položky nákladů jiných
sníženému rozpočtu projektu z ledna
2010, nebyly čerpány osobní náklady a cestovné než osobních. Z tohoto důvodu byla velmi
významně snížena podpora studia materiálním
v plánované částce, ale nižší. Takto získaná
vybavením a podobně, vlastní prostředky ústavů
částka byla použita k potřebnému pokrytí
nestačily na dokrytí a proto byla část nákladů
nákladů na materiál, služby a stipendia
plánovaných na ON a cestovné použita
v rozměru, kdy nestačily vlastní prostředky
k nezbytné úhradě nákladů dalších.
pracovišť řešitelů jednotlivých součástí.
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

449

příprava a zahájení výuky ve třech součástech

2005

460

aktualizovaná výuka tří součástí

2006

564

rozšíření o int. portál

2007

720

rozšiřování o čtvrtou součást

2008

750

výuka rozšířená o čtvrtou součást

2009

765

aktualizovaná výuka čtyř součástí

2010

800

2011

1040

2012

1150?

2013

1260?

2014

1290?

I při zkráceném rozpočtu (o 20%), kdy byla
snížena podpora studia zejména materiálním
vybavením a odložena tak do dalšího období,
byla realizována aktualizovaná výuka ve čtyřech
součástech a implementována pátá součást „S
počítačem přátelsky od A do Z“.
Oproti výhledu z počátku roku 2010 je tento
rozpočet mírně snížen, a to vzhledem k obecně
známé situaci ve veřejných financích
Aktualizace a realizace výuky ve všech
součástech, provoz portálu. Realizace počítá s
prodloužením výuky Život s počítačem na 3r.
Finanční náklady jsou vyčíslené podle
současných potřeb při stávajícím režimu rozvoje
výuky a provozu výuky rozšířené
Prostředky požadovány vždy na jeden rok a
projekt je podáván jako navazující jednoroční a
nikoli pokračující. Data jsou převzatá z projektu
podaného na rok 2011.
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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

800

800

530

516

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

60

36

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

180

174

10

21

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

8

29

2.6

Cestovní náhrady

2

0

2.7

Stipendia

10

24

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky

800

800

3

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)

Pokrývá potřebné náklady na pohyblivé složky mezd pracovníků podílejících se na
výuce, její přípravě a také řízení a organizaci projektu (výuka probíhá ve čtyřech,
následně v pěti součástech, 2x14 týdnů (zimní a letní semestr), ve dvou ročnících...).
V souladu s „Vyhlášením..“ byly plánované náklady nenavýšeny.
Jedná se o odměny z dohod o provedení práce pro externí vyučující - odborníky
z praxe. Vzhledem k jejich časovým možnostem dochází běžně k přesunům mezi
položkami rozpočtu 2.1, 2.2 a 2.3 (příslušná změna v položce pojištění) tak, že zůstala
nepřekročená suma prostředků na os. náklady 770 tis. Kč, v souladu s „Vyhlášením“.
Zdravotní a sociální pojištění v této výši je úměrné skutečně čerpané částce podle bodu
2.1 v souladu s platnou zákonnou úpravou. Příděl do soc. fondu VŠCHT nerealizuje
V omezené míře byly z prostředků projektu pořizovány učební pomůcky, studijní a
kancelářský materiál, (čerpání prostředků na software plánované v materiálu se podle
charakteru řadí do služeb) a hardware potřebný k realizaci a zkvalitňování výuky a
řízení ve všech čtyřech součástech projektu a páté součásti zaváděné. Vzhledem ke
krácení prostředků projektu v lednu 2010 nebylo možno pokrýt všechny potřebné
nezbytné náklady také z prostředků participujících ústavů, byly tedy mírně zkráceny
osobní náklady plánované v projektu, zcela cestovné a byli ve vyšší míře zapojeni
studenti odměňovaní stipendiem.

516

36

174

21

Služby a náklady nevýrobní - původní zkrácení neúnosné, blíže v bodě 2.4

29

Cestovní náhrady - neúčtovány a vzhledem k potřebám dle bodu 2.4 použito na
nezbytné navýšení nákladů jiných než osobních
Stipendia - výjimečným zapojením studentů se podařilo snížit náročnost v osobních
nákladech a participující studenty bylo nutno ocenit stipendiem

0
24

4

