
VŠ:
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Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:
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Jméno:
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 Cíl projektu

Plnění  výstupů 

projektu

1. Provedení analýzy 

dosavadních zkušeností 

VŠ 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 

specifikací dle zaměření 

VŠ a dle oblastí 

vzdělávání

2. Návrh jednotné 

terminologie pro popis 

a definici forem výuky a 

studia vhodný pro 

implementaci na 

nadnárodní úrovni 

včetně metodických 

doporučení pro 

implementaci na úrovni 

VŠ

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

Výstup byl splněn. Jedná se o synergický výstup projektu, kdy pro potřeby této analýzy bylo realizované dotazníkové šetření 

mezi zapojenými VŠ ke sběru jejich aktuálních dosavadních zkušeností. Zástupci VŠTE se účastnili pracovních jednání na daný 

projektový cíl, kdy následně plnili úkoly vzešlých z těchto setkání.  

Výstup byl splněn. VŠTE spolupracovala na návrhu jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia. Návrh 

jednotné terminologie vychází ze společné diskuze napříč všemi zapojenými VŠ.

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

metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku 
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3. Návrh standardů 

kvality vzdělávací 

činnosti pro jednotlivé 

formy studia a formy 

výuky zohledňující 

specifika jednotlivých 

VŠ a příslušných oblastí 

vzdělávání včetně 

metodických 

doporučení pro 

jednotlivé VŠ

4. Analýza současného 

legislativního rámce 

forem studia na 

národní úrovni (VŠ 

zákon, nařízení vlády)

5. Sdílení zkušeností s 

ostatními zapojenými 

VVŠ formou společných 

setkání, seminářů a 

workshopů

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

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)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Výstup byl splněn. VŠTE se podílela na návrhu standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky 

zohledňující specifika jednotlivých VŠ a příslušných oblastí vzdělávání, včetně metodických doporučení pro jednotlivé VŠ, a to 

dle jednotlivých oborových oblastí, které jsou na VŠTE zastoupeny. Probíhala řada diskusí jak v rámci projektového týmu VŠTE, 

tak i mezi zapojenými VŠ na online setkáních.

Výstup byl splněn ve spolupráci s koordinátorem projektu a dalšími zapojenými školami. Byla provedena analýza zákonných 

předpisů (např. Zákon č. 111/1998 Sb., Nařízení vlády 274/2016 Sb. o standardech pro akreditaci studijních programů) a dalších 

důležitých dokumentů, resp. standardů Národního akreditačního úřadu (např. se jedná o Metodický pokyn NAÚ k využívání 

nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021, Bližší informace a 

pokyny k údajům požadovaným v přílohách A-D žádosti o akreditaci studijního programu). 

Výstup byl splněn. Zástupci z VŠTE sdíleli zkušenosti s ostatními VŠ během konaných setkání a seminářů. Zástupci VŠTE se 

podíleli na všech pracovních jednání v rámci realizace projektu (online formou z důvodu pandemie 

Covid-19).

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



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.    



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
335 335 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30 211 181 54%

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)

280 32 -248 -74%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

10 77 67 20%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 15 15 4%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 15 0 -15 -4%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
335 335 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

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

Materiální náklady - nákup drobného majetku pro technické zajištění týmu. Zde došlo k 

navýšení rozpočtové položky o 15 tis. Kč, důvodem bylo nevyužití prostředků z položky 

2.6 Cestovní náhrady. Přesun finančních prostředků je v souladu s Vyhlášením CRP 

2021.

15

Cestovní náhrady (cestovné, stravné, ubytování) - vzhledem k epidemické situaci, kdy 

se konala většina setkání online, nebylo třeba využití cestovních náhrad. Nevyužité 

prostředky byly přesunuty do položky 2.4 Materiál a využity pro technické zajištění 

týmu.

0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy (včetně pohyblivých složek) - výdaje na mzdy pro členy týmu (analytické práce, 

tvorba návrhu na podobu, kvalitu a strukturu vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy 

studia a formy výuky, účasti na setkáních). Navýšení čerpání v této položce vyvstalo z 

potřeby hlavního řešitele (z důvodu přerozdělení agendy se změnil hl. řešitel), který 

chtěl v projektu uplatnit zapojení osob skrze úvazky namísto DPP/DPČ. Tímto došlo i k 

navýšení čerpání v související položce 2.3 Odvody. Výše osobních nákladů (jejich 

součet) zůstala stejná.

211

Ostatní osobní náklady - výdaje na odměny z DPP pro členy týmu (analytické práce, 

tvorba návrhu na podobu, kvalitu a strukturu vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy 

studia a formy výuky, administrace projektu). Nižší čerpání oproti původnímu plánu je 

způsobeno výše uvedeným, vizte 2.1.

32

Odvody - odvody SP, ZP a FKSP - výdaje za zákonné odvody. 77

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 *


