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VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO – TECHNOLOGICKÁ V PRAZE  

 
 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol 

Podprogram: a) podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách 

Název projektu: 
Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha 

 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2011 Do: 31.12.2011 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1040 1040 0 

Čerpáno 1040 1040 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Milan Březina, CSc. Ing. Milan Březina, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta technologie ochrany prostředí 

Adresa/Web: www.vscht.cz www.vscht.cz 

Telefon: 220 44 4147 220 44 4147 

E-mail: Milan.Brezina@vscht.cz Milan.Brezina@vscht.cz 

 

Jméno rektora: Prof. Ing. Karel Melzoch, 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. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Zápis do nového ročníku a výuka nových studentů v zimním semestru (do 23.12.2011, splněno dříve) 
 
Výuka s prezencí současných studentů I. a 2.r. v letním semestru 2011 (do 27.5.2011, splněno) 
 
Slavnostní vyhlášení absolventů posledních (2.) ročníků (do 27.5.2011, splněno) 
 
Prezence a výuka stávajících studentů 1.r. v zimním semestru 2011 (do 23.12.2011, splněno) 
 
Průběžná inovace, rozvoj a aktualizace seniorského int. portálu (do 31.12.2011, splněno, plnění průběžné) 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 
 
 

Zápis do nového ročníku a výuka nových studentů v zimním semestru 

Výuka s prezencí současných studentů I. a 2.r. v let. semestru 2011 (oproti 2010 integr. ze  2 bodů) 

Slavnostní vyhlášení absolventů posledních (2.) ročníků 

Prezence a výuka stávajících studentů 1.r. v zimním semestru 2011 

Průběžná inovace, rozvoj a aktualizace seniorského int. portálu 

 
Výuka inovovaných předmětů probíhala v roce 2011, ve všech pěti součástech v plánovaném rozsahu, 
zimní i letní semestr po 14 týdnech.. V informačním systému vedeno k 10.1.2012  celkem 210 studentů 
U3V ve studijním stavu „studuje“. 

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 Změny nebyly Změny nebyly 

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 449 

Tento rok byl samotným počátkem U3V 
realizované v režimu TRP. Byla zahajována 
výuka ve třech součástech, bez web portálu 
apod.  

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 
Rozpočet po významném krácení, rozvoj a 
realizace ve čtyřech součástech 

2010 800 

Krácený rozpočet - rozšířeno o pátou součást, 
dofinancováno z vlastních zdrojů realizátorů 
součástí. 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“. 
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2011 1040 

Oproti výhledu z počátku roku 2010 byl tento 
rozpočet mírně snížen, a to vzhledem k obecně 
známé situaci ve veřejných financích. 
Financovány rozvoje všech pěti součástí 
realizovaných na všech čtyřech fakultách, 
pokrývá se virtuální ztráta z minulých období. 
Vzhledem ke skutečnosti, že takto z RP U3V již 
nadále financovány nebudou, je to veliká škoda 

2012 původně plánováno 1150 

Byla plánována aktualizace a realizace výuky ve 
všech součástech, provoz portálu. Realizace 
počítala s  prodloužením výuky Život s 
počítačem na 3r.  

 

 

 

 
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   

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 1040 1040 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 575 586 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 70 55 

2.3 

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

196 199 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 95 96 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  60 60 

2.6 Cestovní náhrady 4 3 

2.7 Stipendia 40 41 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1040 1040 
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 

položky 

(viz před- 

chozí 

tab.) 

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

2.1. 

Pokrývá potřebné náklady na pohyblivé složky mezd pracovníků podílejících se na 

výuce, její přípravě a také řízení a organizaci projektu (výuka probíhá v pěti  

součástech, 2x14 týdnů (zimní a letní semestr), ve dvou ročnících...). 

586 

2.2 

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.v souladu s „Vyhlášením“. 

55 

2.3 

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 

199 

.2.4 

Vybavení učebními pomůckami, pořízení studijních materiálů, kancelářského 

materiálu, dále rozvoj vybavením software a hardware potřebného k realizaci a 

zkvalitňování výuky a řízení ve všech pěti součástech projektu. 

96 

2.5 
Zejména na zajištění exkurzí a obdobných služeb v souvislosti s výukou, předávání 

diplomů atd. 
60 

2.6 Cestovné za účelem akce U3V a doplnění aktualizace stud. materiálů 3 

2.7 Stipendia - pro participující studenty 41 

 


