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V projektu byly realizovány tyto dílčí aktivity:

Rodilí mluvčí do škol
Ve více než 200 základních školách v celé ČR bylo zapojeno v rámci projektu • 141 rodilých mluvčí pro anglický, 
německý a francouzský jazyk, kteří svými aktivitami podpořili v hodinách cizích jazyků, v ostatních předmětech 
i mimo výuku přes 31 tisíc žáků.
Pilotně jsme zavedli a ověřili • centralizovaný systém kaskádovité podpory rodilých mluvčí a škol (metodické, 
odborné, vzdělávací i organizační), který by mohl v budoucnu sloužit jako metodický a koncepční návod pro 
systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách.

Podpora internacionalizace škol
Cyklus seminářů (Grantové příležitosti - Finanční zdroje a možní partneři, Příprava a realizace projektů, 
Vedení projektů) a konzultace k tvorbě projektových žádostí, k fungování školního projektového systému 
a k mezinárodním aktivitám škol.
Vzdělávání absolvovalo 80 učitelů a učitelek základních škol z celé ČR.

nebojte se clil 
(Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka)

Propagace metody CLIL, odbourávání nedůvěry a podpora škol i učitelů při jejím širokém zavádění (návody, jak • 
na to pro začínající i pokročilé, pro učitele CJ i „nejazykáře“, jak orientovat školu na CLIL).

Metodické vedení a vzdělávání rodilých mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí, a odborná • 
a vzdělávací podpora učitelů při popularizaci a využívání této metody.

Realizací 80 seminářů, ukázkových hodin nebo akcí na klíč pro školy a 200 konzultací bylo v rámci projektu 
podpořeno 250 učitelů základních škol v celé ČR a v následné výuce 5.000 žáků v hodinách vedených 
metodou CLIL.

Brána jazyků – jazykové vzdělávání
Prezenční jazykové kurzy • se zaměřením na aplikaci metody CLIL pro učitele nejazykových předmětů v 13 krajích 
ČR (38 kurzů angličtiny a 1 kurz francouzštiny), které absolvovalo 480 pedagogických pracovníků.

Individualizovaný řízený blended learning zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností a zavádění • 
metody CLIL (na základě výsledku veřejné zakázky pilotně zaveden a ověřován výukový systém DynEd). Do 
pilotního zavedení a ověření bylo zapojeno 1.200 žáků (89 tříd) a 72 učitelů z 24 základních škol.  
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Národní institut pro další vzdělávání je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení. Jako přímo řízená organizace MŠMT je sám NIDV současně zařazen 
do rejstříku škol a školských zařízení. 

Svými aktivitami zohledňuje NIDV státní priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
plní rezortní úkoly MŠMT a zároveň reaguje na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v jednot-
livých krajích. 

Hlavním jeho posláním je komplexní celorepublikové zajištění úkolů v oblasti dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické odborné 
a profesní podpoře cílových skupin:

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení • 

pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání• 

V souladu se vzdělávací politikou státu a v kontextu se zahraničními trendy ve vzdělávání zabezpečuje 
NIDV  již řadu let komplexní nabídku vzdělávacích služeb a poskytuje konzultační, metodickou a od-
bornou podporu pedagogům a pracovníkům v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech 
krajích ČR. Vytváří platformu pro sdílení informací, názorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním 
školstvím, ministerstvem školství a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy.

Jednotlivá oddělení NIDV pracují z velké části na základě projektové činnost, a to ať již jde o projekty 
národní, mezinárodní nebo podporované Evropským sociálním fondem.

Projekt „Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním 
rodilých mluvčích a metody CLIL“ se zkráceným názvem „Cizí jazyky pro život“ byl zahájen 1.9.2014 
a trval 12 měsíců. Jeho cílem bylo zvyšování interkulturních a jazykových dovedností žáků a pracovníků 
škol s důrazem na jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, 
při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu a v osobním a společenském životě.

Projekt rozvíjel 4 klíčové aktivity, jejichž obsahem bylo

- Působení rodilých mluvčí ve školách

- Vyhledávání a navazování kontaktů se zahraničními školami pro tvorbu mezinárodních projektů

- Zavádění a rozvíjení metody CLIL

- Jazykové vzdělávání učitelů nejazykových předmětů

Publikace, která se vám dostává do rukou, obsahuje pracovní materiály, které byly využity v seminářích 
Klíčové aktivity 2 – Podpora internacionalizace škol.  Účastníci tří na sebe navazujících seminářů získali 
informace o možných způsobech financování mezinárodních aktivit škol, o úskalích přípravy projektů 
a podmínkách jejich realizace, byli seznámeni s databázemi možných zahraničních partnerů.

Předložené texty jednotlivých školitelů by měly pomoci nahradit chybějící dovednosti a zkušenosti 
v psaní, vedení a vyhodnocování projektů, zájemcům by měly usnadnit orientaci v projektové adminis-
traci a agendě s nimi související.

Publikace zároveň představuje několik vybraných tematických příkladů dobré praxe.

Doufáme, že se tímto způsobem podaří informace z projektu Cizí jazyky pro život předat i zájemcům, 
kteří neměli možnost osobně se zúčastnit odborných aktivit projektu.

Úvod



6

Název projektu: On s´amuse a l´école (Bavíme se ve škole), ZŠ Studnice

Téma projektu:  Přijetí francouzských animátorů do školní družiny

Rozpočet:  Celkový – 8150€

O čem projekt bude je/bude:  Projekt umožní dvoutýdenní zapojení stážistů francouzské organizace 
CÉMEA do aktivit školní družiny naší školy. S podobnou akcí již máme zkušenosti, protože v roce 2010 
pracovala v naší škole francouzská dobrovolnice- asistentka handicapovaného žáka, který v té době 
do naší školy chodil. O spolupráci s Francií máme tradičně zájem, protože jedna z vychovatelek školní 
družiny mluví plynně francouzsky a v naší vsi žije i francouzsko-česká rodina. Naše školní družina tak 
pravidelně pořádá dny francouzské kuchyně, oslavu vánoc a velikonoc po francouzsku apod.

Paní vychovatelka se sama zúčastnila podobného projektu ve Francii, kdy po 2 týdny pracovala ve 
školní družině v základní škole v Toulouse a vrátila se tak nadšená akcí, která jí byla umožněna, že se 
rozhodla na oplátku přijmout fr. kolegy u nás.

K naší základní škole patří i škola mateřská, v naší vsi funguje i mateřské centrum, kde hodláme fran-
couzské kolegy rovněž zaměstnat.

Projekt připravuje/předkládá partnerská organizace, my k němu pouze přistupujeme s tím, že stážis-
tům zajišťujeme nejen pracovní vytížení, ale i ubytování (částečně v rodinách) a stravování (částečně 
ve školní jídelně). 

Žáci naší školy se na zahraniční návštěvu velmi těší, mají motivaci učit se cokoliv o Francii a nadšeně se 
připravují na konverzaci v angličtině. Během stáže plánujeme realizovat i několik výletů do okolí naší vsi 
(Ratibořice, Náchod, Adršpašské skály atd), aby hosté měli možnost i částečně poznat naši zemi.

Délka trvání projektu:  2 roky 

Zajímavé momenty:  Z naší zkušenosti vyplynuly vždy problémy při zajišťování stravy – čes-
ká školní jídelna je pro naprostou většinu Francouzů nepřijatelná, a to jak svým časovým rozvrhem 
(obědy od 11:30), tak skladbou a chutí jídla (sladká jídla, bez ochucovadel a výborných salátů, bez 
pečiva) nebo režimem při jídle (nesmí se mluvit, spěchá se apod).

Kdo projekt organizoval:  CÉMEA France

Popis školy:  Základní škola ve Studnici je škola s 1. - 5. ročníkem. V této málotřídní 
škole jsou tři třídy. V I. třídě je samostatný 1. ročník, ve II. třídě je spojen 2. a 3. ročník, ve III. třídě je 
4.a 5. ročník. V budově školy se nachází také školní družina, která je umístěna v půdních prostorách. 
Všechny tyto místnosti jsou využívány pro zájmovou činnost. Na zahradě jsou pozemky pro pěstitel-
ské práce a hřiště s dřevěnými prolézačkami.

Škola nabízí klidné a rodinné prostředí, úzký kontakt mezi dětmi a učiteli, spolupráci pedagogů a ro-
dičů, volnočasové aktivity, kroužky, hru na flétnu, plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku, výuku anglic-
kého jazyka od 3. do 5. ročníku, speciálně-pedagogickou činnost u dětí s SPU. 

Název projektu:  MŠ Tyršovka

Téma projektu:  Mobilita učitelek MŠ

Rozpočet:   Celkový – 20 524€ (Doprava – 5 040€, Pobyt – 10 854€, Řízení projek-
tu – 4 900€)

O čem projekt bude je/bude:  Tématem projektu je inkluzívní vzdělávání, začleňování dětí národ-
nostních menšin do většinového kolektivu. Téma inkluze, inkluzivní vzdělávání a rovnosti příležitostí 
ve vzdělávání je v současnosti v České republice velmi aktuální. Jedná se o model výchovy a vzdělá-
vání, který v posledních několika málo letech akcentuje MŠMT ve snaze poskytnout všem dětem/
žákům/studentům stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání dle jejich individuálních 

Příklady dobré praxe
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předpokladů. Snahou je maximálně zapojovat žáky s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami do 
všech typů skol a školských zařízení, jakožto i do oblasti volnočasových aktivit. Je opozičním přístupo-
vým modelem k tradičně spíše selektivnímu a dosud více aplikovanému systému českého školství.

V tomto ohledu odpovídají aktivity projektu na návrhy opatření k zajištění rovnosti a lepšího přístupu 
ke vzdělávání sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí. Předpokládáme, že studijní pobyt přinese 
podněty pro zvyšování profesních kompetencí našich pedagožek v této oblasti přenosem praxe ve 
sledování individuálního pokroku žáků, pozitivního ovlivňování klimatu třídy a školy ve spolupráci 
s rodinou a komunitou a volnočasovými zařízeními. 

Konkrétním obsahem projektu je týdenní účast našich učitelek v portugalských zařízeních předškolní vý-
chovy (vždy dopoledne přímá účast na aktivitách zařízení, seznámení se s chodem zařízení, odpovědnost-
mi jednotlivých pracovníků, jejich zastupitelností apod), odpoledne pak návštěva navazujících institucí 
a vzájemná výměna zkušeností (zřizovatel, orgány samosprávy, školy připravující předškolní pedagogy, 
občanská sdružení nebo státní pedagogická zařízení zajišťující jejich průběžné vzdělávání apod).

Přejeme si, aby naše učitelky získaly představu o postavení a kompetencích svých protějšků v jiné 
evropské zemi - Portugalsko obecně a Lisabon jako hlavní město a celá oblast kolem něj jsou územím, 
na němž žije velké množství národnostních i kulturních minorit, mísí se zde velmi rozdílné sociální 
třídy,  93% obyvatel je římskokatolického vyznání, asi 3% jsou evangelíci.

Země má asi 10,5 mil. obyvatel. V minulosti se řada Portugalců vystěhovala do jiných Evropských 
zemí s vyšší životní úrovní, po vstupu do Evropské unie se řada z nich „vrací domů“. Dnes se Portugal-
sko pozvolna stává jednou z cílových zemí přistěhovalců.

Velké potíže činila hlavně v minulosti negramotnost, která se i dnes pohybuje kolem 5%, což je jedno 
z nejvyšších čísel v EU.

Asi jednu pětinu obyvatel Portugalska tvoří příslušníci jiné národnosti. Z velké části to jsou přistěho-
valci z bývalých kolonií – Brazilci a Afričani. V posledních desetiletích je Portugalsko také cílem vel-
kého počtu Slovanů – Ukrajinci jsou tu třetí nejpočetnější menšinou. Následují Moldavané, Rusové 
a Rumuni. V jižní části země našlo svůj domov asi 40 000 Romů. Mezi další minority patří také Číňané, 
Indové a v současné době i bohatí senioři ze západoevropských zemí.

Tyto skutečnosti vedou k nutnosti integrace všech cílových skupin do portugalského vzdělávacího 
systému, a to velmi citlivým způsobem. Po vstupu země do Evropské unie se situace ve školství, for-
málním i zájmovém, prudce zlepšila, přesto je stále nutné jeho inkluzivní formu rozvíjet a zlepšovat.

Jsme přesvědčení, že Portugalsko je pro porovnání pro české pedagogy ideální.

Délka trvání projektu: 1 rok 

Zajímavé momenty:  Předpokládáme, že krizový moment nastane ve chvíli vybírání účast-
níků. Již nyní víme, že o účast na mobilitě je velký zájem (i ze strany technického personálu) a trochu 
se obáváme, aby výběr nenarušil dobré vztahy v kolektivu. Pro následující roky uvažujeme o přípravě 
projektu pro technický personál našeho zařízení.

Šíření výsledků projektu: Hlavní přínos spatřujeme v rozšíření kompetencí našich pedagožek, 
jejich „emancipaci“, získání sebejistoty, možnosti procvičit si jazzkové schopnosti (v naší MŠ probíhá 
kurz angličtiny). Spoléháme také na upevnění kolektivu.

O mobilitě budeme samozřejmě informovat našeho zřizovatele, předpokládáme článek na web (naší 
školky i zřizovatele), a článek do bulletinu zřizovatele.

Popis školy:  Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 se nachází v klidné části Modřan. 
Škola má dvě pracoviště - MŠ Tyršovku a MŠ Karásek. Celková kapacita školy je 224 dětí. Obě mateř-
ské školy mají vlastní školní jídelnu. Každá škola má vlastní zahradu, obě jsou průběžně doplňovány 
novými herními prvky. 

Příklady dobré praxe
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Příklady dobré praxe

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu. Obě pracoviště dále nabízejí předpla-
vecký výcvik, školu v přírodě, nově je zařazen lyžařský výcvik a další aktivity, které vhodně doplňují 
nabídku předškolního vzdělávání. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku. Zápis do MŠ probíhá v jarních měsících 
pro následující školní rok. 

Ve škole pracuje 17 učitelek, pí. ředitelka má zároveň povinnost přímé činnosti.

Název projektu: Change your life with us – Změňte s námi život

Téma projektu:  Strategická partnerství – dlouhodobá spolupráce - Zdravé stravování 
a životní styl

Rozpočet: Celkový – 88 600,-€

O čem projekt bude je/bude: Cílem tohoto projektu je změnit špatné stravovací návyky a zvyky na-
šich žáků společně s jejich životním stylem. Chceme jim připomenout, že vyvážená strava je zákla-
dem přirozeného vývoje a zdroje energie. Naším prvním krokem je informovanost, chceme, aby si 
uvědomili, jak nebezpečné může být špatné stravování. Chceme, aby si vyvinuli nové stravovací ná-
vyk, a to pokud možno zábavnou formou. Vše jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. Myslíme 
si, že by děti měly pravidelně cvičit a chceme je v tom podpořit, a to spoluprácí mezi našimi školami 
a uspořádáním soutěží a výzev. 

Naší cílovou skupinou jsou žáci mezi třinácti a čtrnácti lety, věříme, že jim vyvážená strava je zákla-
dem přirozeného vývoje a zdroje energie. Naším prvním krokem je informovanost, chceme, aby si 
uvědomili, jak nebezpečné může být špatné stravování. Chceme, aby si vyvinuli nové stravovací ná-
vyk, a to pokud možno zábavnou formou. Vše jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. Myslíme 
si, že by děti měly pravidelně cvičit a chceme je v tom podpořit, a to spoluprácí mezi našimi školami 
a uspořádáním soutěží a výzev. 

Naší cílovou skupinou jsou žáci mezi třinácti a čtrnácti lety, věříme, že jim to pomůže a budou mo-
tivováni přijmout pravidelné cvičení jako běžnou součást svého života, své denní rutiny. Abychom 
žáky lépe motivovali, vymysleli jsme dvě výzvy: Change your eating habits with us (Změň s námi své 
návyky) a Change your lifestyle with us (Změň s námi svůj životní styl). Obě výzvy jsou rozděleny do 
dalších dílčích úkolů, při kterých budou žáci dosahovat stále vyšších úrovní. Vše chceme zdokumen-
tovat pomocí videí a fotografií, které budeme zveřejňovat na stránkách projektu a budeme k tomu 
využívat různé ICT nástroje. 

Naším cílem je, aby naši žáci byli zdravější a uvědomovali si svou každodenní možnost volby. A co 
více! Věříme a doufáme, že můžeme pozměnit i návyky rodin žáků. Chceme totiž dosáhnout jejich 
podpory. Tento projekt chceme organizovat jako mezinárodní, aby naši žáci viděli, že nejsou sami, že 
i za hranicemi naší země není jednoduché budovat zdravé stravovací návyky. Chceme, aby se pod-
porovali, srovnávali, soutěžili a dokázali používat angličtinu v běžné komunikaci, zlepšili její úroveň 
a naučili se bezpečně používat ICT nástroje.

Délka trvání projektu: Plánován na 2 roky (tři výměny)

Kdo projekt organizoval: Účastnickými zeměmi je  Francie, Polsko a ČR

Popis školy: Naše základní škola v Jičíně vzdělává děti ve věku šest až patnáct let. 
(jedná se o základní školu s dvěma stupni – prvním a druhým).  Součástí naší školy je také školka. 

Ve škole organizujeme i odpolední kroužky pro děti. Kroužky anglického jazyka jsou dostupné pro děti 
již ve školce a dále pro děti od šesti do patnácti let. Velmi důležitý je pro naši školu sport. Nejnavště-
vovanější je florbal, stolní tenis a basketbal. Děti mohou hrát stolní tenis v atriu školy během přestá-
vek. Různé sportovní soutěže děti motivují ke sportu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby získali schopnosti 
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zvládnout řadu sportů - plavání, lyžování, bruslení, cyklistiku. Dále škola pro žáky pořádá nejrůznější 
kurzy.  Děti se učí anglický jazyk od třetí třídy a druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) od osmé třídy. 
Učitelé německého a anglického jazyka pořádají pravidelné poznávací zájezdy do Británie, Německa 
a Rakouska každý rok. Dále je každoročně pořádána soutěž v anglickém jazyce.

Ve škole máme školní parlament. Členové parlamentu jsou voleni svými spolužáky a jsou zodpovědní 
za klima ve škole a pořádají soutěže. Pomáhají spolužákům, zlepšují školní prostředí. 

Prozatím nemáme zkušenosti s projekty Erasmus. V letošním roce jsme začali s etwinningovými pro-
jekty, rádi bychom totiž navázali dlouhodobější spolupráci se školami v zahraničí a věnovali se nároč-
nějším projektům, abychom získali nové nápady do výuky a nové způsoby učení.

Název projektu: Učíme se od Evropy

Téma projektu: Mobilita pracovníků škol

Rozpočet: Celkový - 91 000,-€

O čem projekt bude je/bude: Mobilita pedagogů - účast na jazykových kurzech a následném stíno-
vání. Hlavní cílem projektu je zvýšit vzdělanostní standard a výukové kompetence pedagogického 
sboru.

Specifický cíl: postupná implementace metody CLIL do výukových plánů školy

Projekt nám umožní dosáhnout cílů a záměrů Plánu rozvoje naší školy, který je mimo jiné zaměřen 
na globalizaci, mezinárodní spolupráci a vnímavost vůči cizím kulturám a jejich jazykům. Tento pro-
jekt si klade za cíl zvýšení odborných a sociálních kompetencí pedagogických pracovníků a vzhledem 
k získanému informačnímu zázemí, rozvoji učebních materiálů a efektivnějšímu plánování hodin rov-
něž zvýšení jazykových dovedností žáků a jejich kulturní vnímavosti. Náš projekt je zcela v souladu 
s konkrétními cíli programu Erasmus+, tj. osvojení a rozvoj klíčových kompetencí, podpora kvality, 
podpora mezinárodní spolupráce, diseminace dobré praxe, mezinárodní rozměr ve vzdělávání a od-
borné přípravě, zkvalitnění výuky a studia jazyků, podpora jazykové rozmanitosti a interkulturního 
povědomí. 

Uvedené cíle projektu souvisejí s touto klíčovou aktivitou zásadním způsobem za současného napl-
nění přidané hodnoty projektu. Ta spočívá v provázání aktivit projektu, kdy účastníci budou asistovat 
nejen na jazykových kurzech, ale i v samotné výuce zahraničních partnerských škol a dojde k bezpro-
střednímu využití nabyté praxe a zkušeností včetně možnosti zažití získaných nových znalostí.

Všechny cíle lze nazvat SMART:

SPECIFIC- zvýšení kompetencí, postupná implementace CLIL

MEASURABLE- počet vzdělaných osob schopných vést metodu CLIL

ASSIGNABLE- více vzdělaných osob schopných vést metodu CLIL na ZŠ 

REALISTIC- případná implementace metody CLIL na ZŠ pouze ve vhodně zvolených předmětech

TIME-BOUND- případná implementace metody CLIL na ZŠ pouze ve vhodně zvolených předmětech 
do pěti let od ukončení realizace projektu.

Témata jsou odvozena z výše uvedených potřeb: 

- nauč se lépe jazyk svého evropského souseda a poznej jeho život

- jak a v čem můžeme spolupracovat

- komparace výukových metod a strategií u nás a v jiných státech EU

- postupy a metodiky při výuce cizích jazyků
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Účast pedagogů na jazykových kurzech a stínování z důvodu naléhavé a okamžité potřeby, aby jed-
notliví učitelé plynuleji ovládali cizí jazyk; dále z důvodu potřeby pomoci pedagogickým pracovníkům 
pochopit důležitost jazykových kompetencí při efektivním vyučování a potřeba otevřenosti veške-
rého personálu vůči otázkám jazykového vzdělávání. Potřeba zvýšení motivace žáků k objevování 
evropského kulturního prostoru a jejich chápání kulturních odlišností. Pro management školy také 
potřeba aktivní podpory výše zmíněných cílů s průmětem do tvorby školních kurikulárních doku-
mentů a k podpoře profesního růstu. Jedním z hlavních cílů je zavedení metody CLIL do výuky napříč 
všemi výukovými předměty a uschopnění vyučujících participovat na dalším profesním vzdělávání 
a rozvoji v evropském kontextu.

Realizace projektu bude mít pro školu zásadní přínos v oblasti zvýšení vzdělanostního standardu 
pedagogického sboru.  Účastí v projektu se pedagogové stanou kompetentnějšími k předávání zna-
lostí prostřednictvím osobní zkušenosti získané v reálném jazykovém a vzdělávacím prostředí, včetně 
pochopení výukových metod jiných evropských školských zařízení a jejich následné implementace do 
výuky školy.

Délka trvání projektu: 2 roky

Kdo projekt organizoval: Německo, Velká Británie, Španělsko  

Popis školy: Mělník, ZŠ, cca 400 dětí

Název projektu: Rozvoj partnerství mezi školami

Téma projektu:  Dlouhodobá spolupráce naší školy se školou v Chemnitz včetně vý-
měnných pobytů žáků obou škol  i pedagogů

Rozpočet:  Rozpočet je zcela v režii najatého projektového manažera, se kte-
rým škola v SRN spolupracuje, a který se stará o financování projek-
tu a podávání žádosti o grant, naším úkolem bylo pouze dohodnout 
s německou školou obsahovou část. Z tohoto důvodu pro nás bylo ve-
lice výhodné vstoupit do této spolupráce, kde působíme pouze jako 
partnerská škola, která se o spoustu organizačních věcí nemusí vůbec 
starat.

Dopravu si zajistíme sami autobusem se smluvním dopravcem školy, bude financovaná z grantu.

Pobyt žáků plánujeme v rodinách.

Aktivity zajistí pro danou skupinu každá škola zvlášť, vše bude předem dojednáno na předběžných 
schůzkách.

O čem projekt bude je/bude: Konkrétní náplní projektu je výměnný pobyt žáků obou zemí. Cílem 
aktivity je zajištění dlouhodobé spolupráce mezi oběma školami. Původně jsme přihlásili naše žáky 
do česko-německého projektu, který zprostředkoval DDM v Ústí nad Labem a další organizaci a spo-
lupráci jsme si zajistili poté sami.

Délka trvání projektu: Příprava zahájena v březnu 2015. Závěrečná zpráva bude odevzdána 
v lednu 2016. Délka trvání samotné aktivity: dva výměnné pobyty – jeden v Čechách, jeden v SRN 
(jeden týden – deset žáků)

Zajímavé momenty: Rada pro všechny: je lepší být partnerem než muset celý projekt or-
ganizovat samostatně. Erasmus + je velice komplikovaný, jsou i jiné možnosti, jak přijít k penězům 
a snadnější cestou, např. Česko-německý fond budoucnosti. Je lepší oslovit nějakého odborníka, 
který se v možných finančních zdrojích vyzná.

Kdo projekt organizoval: ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem

Popis školy: ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem, počet dětí je 650
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1. Definice pojmů  

PROJEKT

Soubor aktivit, jejichž realizací v daném časovém rámci za použití zdrojů dosáhneme stanoveného cíle/ 
cílů. Dojde ke změně z výchozího stavu do cílového stavu.  

PROJEKTOVÝ CYKLUS

Sled jednotlivých fází projektu od zahájení jeho přípravy po ukončení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Taková skupina, která je přímo dotčena realizovaným projektem nebo má z jeho realizovaných efektů 
užitek, přičemž je příjemcem podpory vyplývající z projektových aktivit či výstupů (např. žáci, rodiče 
apod.)

ZAINTERESOVANÁ SKUPINA

Skupina subjektů, které mohou ovlivnit realizaci projektu, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. 

MonitoroVÁnÍ

Pravidelné shromažďování a analýza informací za účelem kontroly realizace. Jeho cílem je posoudit, zda 
jsou využívány vstupy, zda a jak dobře jsou realizovány aktivity a zda výstupů je dosahováno tak, jak bylo 
plánováno. Monitorování se obzvláště zaměřuje na hospodárnost, využití zdrojů. 

VYHODNOCENÍ 

Úplné přezkoumání výstupů a dopadů projektu - jak přispěly k obecnému cíli. Hodnocení se zaměřuje 
také na dopad a udržitelnost. Informace jsou většinou veřejné.

Součástí hodnocení bývá závěrečná zpráva.

UDRŽITELNOST PROJEKTU 

Plán pokračování aktivit projektu, např. navazujícími projekty nebo udržením stávajících aktivit projektu, 
pokud je to relevantní. Popřípadě odstranění zbudované infrastruktury a uvedení do původního stavu.
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1.1 Co je projekt

Definice pojmů popisuje z teoretického hlediska, 
jak můžeme nahlížet na projekt. Co však projekt 
fakticky znamená? 
Původní význam slova projekt (lat. projectus) zna-
menalo hodit vpřed, rozšířit nebo zvětšit – odtud 
pochází slovo projektil, které vcelku dobře vysti-
huje logiku projektu – zaměřit, vykonat a dosáh-
nout cíle.

Nejjednodušší způsob, jak popsat to, čemu říkáme 
„projekt“, je proces změny, který má jasný začátek 
a jasný konec a slouží někomu k užitku.
V našem kontextu, když mluvíme o projektech, se 
můžeme setkat se dvěma přístupy k tomu, co je 
projekt:
Vzdělávací přístup – projekty jsou zaměřeny na 
osobní a/nebo osobností rozvoj účastníků projektu
Investiční projekty – projekty jsou zaměřeny na zlep-
šení technických podmínek pro vzdělávací práci.

Do tohoto přehledu stojí za to přidat ještě třetí 
náhled na projekt: komunitní rozvoj – projekt se 
zaměřuje na podporu účastníků a dalších osob 
v blízkém okolí, aby se zlepšila situace v místě 
(projekt může obsahovat vzdělávací prvky, v men-
ší míře může mít částečně i investiční charakter).
 

1.1.1 Základní prvky projektu 

-  Projekt je změna – projekt přináší do vaší rea-
lity něco jiného, nového nebo upravuje to, co 
již existuje. Projekty mají jasně definované cíle 
a směřují k jasně definovaným výsledkům. Sna-
ží se vyřešit „problém“, což zahrnuje předcho-
zí analýzu potřeb. Cílem je trvalá společenská 
změna. K jejímu dosažení se navrhuje jedno 
nebo více řešení.

-  Projekt má dlouhodobý záměr a dopad – přes-
to, že aktivity v projektu mohou mít krátkodobý 
charakter, celý projekt má mnohem delší cha-
rakter a je zaměřen na dlouhodobější změnu. 

-  Projekty jsou komplexní -  vyžadují různé plá-

novací a realizační dovednosti a zahrnují různé 
partnery a hráče.

-  Projekt má jasný začátek a konec – projekty 
jsou vymezeny časem a prostorem: mají začá-
tek a konec a jsou realizovány na specifickém 
místě a ve specifickém kontextu.

-  Projekty jsou realistické - cíle jsou dosažitelné 
a berou v potaz požadavky a dostupné finanční 
a lidské zdroje.

-  Projekty jsou kolektivní - projekty jsou produk-
tem kolektivní snahy. Vedou je týmy, zahrnují 
různé partnery a starají se o potřeby ostatních.

-  Projekt má specifickou cílovou skupinu – pro-
jekt je zaměřen na konkrétní lidi, kterým přináší 
užitek.

-  Projekt má konkrétní obsah – projekt se věnu-
je konkrétnímu tématu (životní prostředí, lidská 
práva, historie…) nebo situaci (nezaměstnaní 
rodiče, sociální znevýhodnění…)

-  Projekty lze zhodnotit -  projekty jsou plánová-
ny a rozděleny na měřitelné cíle, které musí být 
možné zhodnotit na základě předem stanove-
ných kritérií.

-  Projekty se skládají z viditelných částí - projekty 
mají zřetelné, jasně identifikovatelné části – ať 
už se jedná o jednotlivé aktivity nebo sadu ak-
tivit. Všechny tyto části na sebe navazují a vzá-
jemně se podporují a všechny směřují ke stejné-
mu cíli.

-  Projekty jsou jedinečné - všechny projekty po-
cházejí z nových nápadů – i když se aktivity mo-
hou opakovat, realita, v níž jsou vytvořeny, je 
vždy jedinečná, a tím i role těchto aktivit. Posky-
tují konkrétní odpověď na určitou potřebu (pro-
blém) ve specifickém kontextu. Jsou inovativní.

-   Projekty jsou dobrodružstvím -  každý projekt je 
jiný a revoluční; vždy s sebou nese určitou nejis-
totu a riziko.
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Z toho pro nás vyplývá, že projekt:
-  je metodou, která nám umožňuje přenést se od 

nápadu k akci, a při níž dochází ke strukturaci 
různých fází tohoto procesu;

-  má za cíl změnit (společenské) prostředí, ve kte-
rém se bude konat;

-  formuje se v určitém společenském, prostoro-
vém a časovém kontextu;

-  má vzdělávací rozměr a umožňuje lidem učit se 
zkoušením různých věcí;

-  je produktem kolektivní činnosti;
-  nutně zahrnuje vyhodnocení, které zajišťuje 

propojení mezi nápadem a akcí.

1.1.2 Co projekt není

Termín projekt se využívá v různých prostředích 
stále častěji, někdy však jeho použití není na místě. 
O projektu není možné mluvit, pokud jde o:
-  opakovanou, pravidelnou aktivitu se stejnou 

cílovou skupinou, která má předvídatelný nebo 
pravidelný průběh (např. Mikulášská, letní akti-
vity zaměřené na trávení volného času, setkání 
RPŠ), o aktivitu, která se nezaměřuje na změnu, 
ať už u cílové skupiny účastníků nebo v širším 
prostředí.

-  krizové řízení zabývající se řešením postupně 
přicházejících krizových situací - není možné je 
dopředu předvídat, naplánovat možná řešení 
a definovat dlouhodobé záměry a změny.

-  denní plánování činnosti – to zaměřuje se na 
krátkodobé aktivity

-  festival, výstavu a podobné aktivity – aktivity 
spíše volnočasového charakteru, které nejsou 
zaměřeny na konkrétní cílovou skupinu a pri-
márně nemají za cíl změnu prostředí nebo 
účastníků.

Přestože tyto aktivity není možné primárně pova-
žovat za projekty, je možné, že některé z nich mo-
hou být adekvátní součástí projektu, pokud jsou 
propojeny s dalšími prvky, které naplňují charak-
teristiku projektu.

1.1.3  V čem vám může pomoci projektové 
myšlení

Tato publikace je sice zaměřena na to, jak co nej-
jednodušeji vytvořit projekt, ale přesto je projek-
tové myšlení něčím víc – může vám pomoci v pod-
statě ve všech sférách života. Projektové myšlení 
není o slovech, není ani o jednotlivých aktivitách 
– je o přístupu a určitém způsobu myšlení a tento 
způsob myšlení vás může provázet různými částmi 
života. Co tedy projektové myšlení nabízí?
-  snáze porozumět tomu, proč děláte to, co dě-

láte – pokud s kolegy najdete shodu v tom, 
jaký je smysl vaší práce, bude pro vás jedno-
dušší hledat řešení pro konkrétní problémy. 
Budete všichni chápat podobným způsobem 
svou práci a budete schopni se snáze podporo-
vat v konkrétních úkolech, v nichž budete vidět 
smysl.

-  ujasnit si směřování – pokud budou vaše akti-
vity postaveny na zřetelných potřebách, bude 
pro vás jednodušší vidět dlouhodobé změny, 
kterých chcete dosáhnout.

-  stanovit si priority – pokud bude vaše práce 
postavena na jasném směřování, bude pro vás 
jednodušší si stanovit, co je důležité, a věnovat 
se pouze věcem, které vás k požadované změně 
dovedou, a vypouštět tak aktivity, které vašim 
záměrům sloužit nebudou. Tím se vaše práce 
stane efektivnější.

-  dlouhodoběji směřovat vaši práci – ve chvíli, 
kdy budete mít jasno v tom, jaké změny chcete 
dosáhnout, umožní vám to přizpůsobování kon-
krétních aktivit podle toho, jak rychle se vám 
bude dařit vašich cílů dosahovat.

-  propojit různé pracovních oblasti – v momentě, 
kdy zaměříte jednotlivé aktivity směrem k cí-
lům, bude jednodušší jednotlivé aktivity lépe 
propojit a vzájemně provázat. Zároveň vám 
může projektová logika pomoci v tom, že se bu-
dete tématům věnovat komplexněji v různých 
aktivitách a nebudete muset opakovat stejné 
věci několikrát během různých aktivit.

-  zjednodušit a ulehčit práci – pokud využijete 
projektové myšlení a propojíte projektové akti-
vity s vaší obvyklou prací, mohou vám projekty 
práci ulehčit.
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-  zjednodušit rozdělení práce a vzájemnou pod-
poru – stejně jako u předchozích témat vám 
může projektové myšlení pomoci ve snadněj-
ším rozdělení zodpovědnosti a úkolů a sdílení, 
jakým způsobem kdo přispívá k naplňování cílů 
prostřednictvím aktivit, kterým se věnuje.

-  ulehčit komunikaci – ve chvíli, kdy máte jasno 
v tom, co děláte a proč to děláte, je mnohem 
jednodušší to vysvětlit i ostatním.

-  zapojení dalších lidí do vaší práce – pokud máte 
jasné směřování, je jednodušší zapojit ostatní 
do konkrétních úkolů, protože víte, co přesně je 
potřeba udělat.

-  snáze hodnotit, co se vám v práci daří – když 
budete mít jasno v tom, jaké konkrétní změny 
chcete dosáhnout, budete mnohem jednoduše-
ji schopni zhodnotit, zda se vám daří této změny 
postupně dosahovat, či nikoliv.

2.   Projektový cyklus 

Projektový cyklus se skládá z několika částí. Ně-
kdy máme tendenci se zaměřit rovnou na reali-
zaci konkrétních úkolů. Bez dostatečné přípravy 
se nám může stát, že se v určitém momentě ve 
svých aktivitách ztratíme, nebo ztratíme smysl 
toho, proč dané aktivity děláme. Proto nám může 
pomoci dívat se na projekt jako na cyklus, který 
se skládá z několika fází, které na sebe vzájemně 
navazují – příprava, realizace a zakončení. 

2.1. Schéma projektového cyklu 

Příprava a plánování projektu

Identifikace problému, potřeby


Záměr projektu


Ověření záměru


Formulace projektu

Některá pravidla projektového řízení říkají, že pří-
prava vytváří 80% úspěchu projektu. Součástí pří-
pravy projektu je analýza stavu a potřeb (někdy 
se můžete setkat s výrazem sociální analýza), jejíž 
součástí je zjištění demografických údajů o vaší 
cílové skupině, jejich sociální a po případě ekono-
mické situace, prostředí, v němž se bude váš pro-
jekt konat a problémy, které se v daném prostře-
dí objevují. Stejně tak je součástí sociální analýzy 
i zjištění, co již v daném prostředí existuje, jací ak-
téři se zde pohybují, jakým tématům a konkrétním 
aktivitám se věnují, jaké jsou strategické a další 
dokumenty, které prostředí ovlivňují (v našem pří-
padě například komunitní plánování v obci, dotač-
ní strategie obce nebo kraje, vzdělávací nebo ro-
dinná politika na národní úrovni apod.). Čím více 
toho víme o prostředí a naší cílové skupině, tím 
větší šance je, že naše aktivity budou zaměřeny na 
to, co je opravdu důležité pro naši cílovou skupinu 
(a potenciálně další aktéry).
Na základě identifikace potřeb/problémů bude-
me stanovovat záměr (všeobecný cíl) – dlouhodo-
bou změnu, kterou chceme u cílové skupiny nebo 
v daném prostředí dosáhnout. Záměr je popis šir-
ší změny, které není možné dosáhnout na 100%. 
Z něj potom budou vyplývat krátkodobé nebo čás-
tečné cíle, které společně vytvoříte.
Záměr si poté ověříte se svojí cílovou skupinou, 
ideálně také s dalším aktéry, kteří jsou pro váš 
projektový záměr důležití. Může se stát, že připo-
mínky, které dostanete, ještě poněkud změní váš 
náhled na směřování projektu (k tomu také ověře-
ní slouží), a proto v tomto momentě projekt prav-
děpodobně ještě změníte. A nebojte se, nebude 
to naposledy.

Realizace projektu

Řízení rozpočtu

Řízení
harmonogramu

Řízení týmu

Řízení rizik

Realizace aktivit

Monitorování

Tvorba výstupů 
a výsledků
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České učitelky na školách v Durynsku

Tato část projektového řízení je v podstatě nejjed-
nodušší, protože je nejpraktičtější a reagujete v ní 
na situaci, která se kolem vás děje. Kromě toho, že 
v této části projektu organizujete konkrétní aktivi-
ty, staráte se o technické zázemí, komunikujete jak 
se svými kolegy, tak se všemi ostatními lidmi, kteří 
jsou do projektu zapojeni nebo by mohli o něj mít 
zájem, také se věnujete ověřování toho, zda akti-
vitami směřujete tam, kam opravdu potřebujete. 
Této oblasti se věnuje monitoring.
Monitoring je v podstatě průběžné hodnocení 
projektu, které se věnuje několika oblastem:

-  Ověřování, zda aktivity dosahují konkrétních 
cílů a směřují k dosažení záměru – každá naplá-
novaná aktivita by vás měla přiblížit k dosažení 
stanoveného cíle. U každé aktivity byste měli 
mít její přínos pro sebe jasně definován, abyste 
mohli během jejího průběhu a hlavně po jejím 
skončení vyhodnotit, zda jste dosáhli zamýšle-
ného přínosu.

-  Ověřování, zda aktivity na sebe navazují – po-
kud se vám nepodařilo některou aktivitou do-
sáhnout toho, co jste potřebovali, je nutné vy-
hodnotit, zda má smysl v projektu pokračovat 
tak, jak byl naplánován, nebo zda upravit buď 
aktivity či cíle projektu

-  Ověřování, zda všechny technické a organizační 
záležitosti fungují tak, jak mají – v této oblas-
ti hodnotíte, zda máte všechen materiál včas, 
máte dostatek lidí na to, na co potřebujete, mís-
to je adekvátní a je zarezervované, doprava je 

zajištěna… Kromě těchto obvyklých praktických 
záležitostí bude mít váš projekt jistě ještě něko-
lik (nebo mnoho) dalších a specifičtějších.

-  Ověřování, zda se účastníci naučili (a dále učí) 
to, co jste očekávali a co je pro ně zároveň pří-
nosné

-  Pravidelné hodnocení přínosu pro organizaci – 
projekt organizujete nejen pro to, aby se někdo 
jiný měl lépe, částí důvodů jsou i vaše zájmy 
a zájmy vaší organizace. Je pro to důležité na ně 
nezapomínat i při průběžném hodnocení.

-  Přizpůsobování, přizpůsobování, přizpůsobo-
vání – monitoring slouží i k tomu, abyste mohli 
flexibilně reagovat na nastalé situace a měnit 
podle nich svůj scénář. Když budete hodnotit až 
na konci projektu, pak budete moci pouze kon-
statovat, že jste nedosáhli, čeho jste dosáhnout 
chtěli, nebo ztratíte optimismus, protože se vám 
něco nepovedlo. Díky průběžnému hodnocení 
se budete schopni takovéto situaci vyhnout.

Zakončení projektu

Vyhodnocení


Další udržitelnost

V poslední části projektu se věnujete uzavírání 
a hodnocení. Uzavírání po obsahové stránce – pro 
vás, pro účastníky, pro další zainteresované stra-
ny – uzavírání po stránce organizační a technické, 
vyhodnocení a zamýšlení se nad tím, co s výsledky 
a výstupy projektu podniknout dále – jak je možné 
je dále zužitkovat tak, aby mohly sloužit vám i dal-
ším lidem nebo institucím či organizacím.

2.2. Analýza problému/potřeby

Jedná se o první krok při přemýšlení o projektu. 
Existuje problém doopravdy? Jakým postupem 
a jakými opatřeními se problém vyřeší? Opravdu 
se vyřeší problém tímto uvažovaným opatřením?
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Problém/potřeba: 
-  Učitelé naší školy, zejména třídní učitelé, se 

osobně neznají s rodiči žáků, rodiče nekomuni-
kují s učiteli, učitelé nekomunikují s rodiči

Příčiny: 
- Rodiče nemají čas
- Učitelé nemají čas
-  Kromě třídních schůzek neexistuje vhodný pro-

stor a čas pro neformální komunikaci a setkává-
ní učitelů a rodičů

-  Část rodičů se domnívá, že učitelé jsou proti nim 
zaujatí

-  Část učitelů se domnívá, že rodiče jsou proti nim 
zaujatí 

- ...........................................
- ...........................................

Cílový stav:
-  Rodič každého žáka má aktuální informace 

o vzdělávání svého dítěte ve škole a osobně zná 
alespoň jednoho učitele, který učí jeho dítě. 

Varianty řešení:  
-  Zorganizovat společný zážitkový víkend pro ro-

diče s dětmi a učiteli
-  Vydávat on-line měsíční školní zpravodaj a zasí-

lat jej rodičům emailem
-  Pořádat pravidelné rodičovské kluby s účastí 

učitelů a s občerstvením
-  Pořádat jednorázové vzdělávací a osvětové akce 

pro rodiče, kde budou prezentovány a vysvětlo-
vány metody používané ve výuce    

- ........................
- ........................

Pro každý konkrétní případ budou některé 
z navržených variant efektivnější než jiné, ně-
které varianty nepovedou k vyřešení problé-
mu vůbec.

Ověření jednotlivých variant, volba správného 
řešení: 
-  Čeho docílíme, pokud se zážitkový víkend pove-

de;  zúčastní se rodiče, učitelé; kolik osob může 
mít užitek z podobné akce?

-  Čeho docílíme, pokud budeme zasílat rodičům 
školní zpravodaj, co z něj zjistí; mají všichni rodi-
če přístup k internetu?

-  Co bude motivovat rodiče pro návštěvu rodičov-
ského klubu, jak budeme motivovat učitele, jak 
zvolit program; čeho takto docílíme?

-  Budou mít rodiče zájem o jednorázové akce, 
chtějí se dozvědět více, je to vhodná forma?  

atd.

Poznáváme se při jazykové animaci

Základní parametry projektu  

PROČ

PRO KOHO

co

JAK

KDY

KDO
ZA KOLIK

Cíle projektu, cílová skupina / Proč, Pro koho, Za 
jakým účelem

HLAVNÍ CÍL 
Globální změna, ke které realizace projektu přispívá. 
Např.: 
Zlepšit informovanost a podmínky pro komunikaci 
„X“ rodičů  a „Y“ učitelů 
- rodič každého žáka bude mít aktuální informa-
ce o vzdělávání svého dítěte ve škole a bude mít 
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možnost minimálně jednou měsíčně komunikovat 
alespoň s jedním učitelem, který učí jeho dítě. 

SPECIFICKÝ CÍL
Konkrétní změna, které chceme realizací projektu 
dosáhnout. 
Např.:  Zavést pravidelné kluby rodičů s kapacitou 
„X“ rodičů a „Y“ učitelů 2 x měsíčně; „Z“ rodičům 
zaslat každý měsíc elektronický školní zpravodaj    

FORMULACE CÍLŮ 1

S – SPECIFIC – KONKRÉTNÍ 
40 rodičů ZŠ je schopno do 31.1.2016 podpořit 
třemi různými způsoby život jejich dítěte ve škole 
ve spolupráci s učiteli a jsou schopni tuto podporu 
uskutečnit
x Rodiče chodí na rodičovské schůzky
M – MEASURABLE – MĚŘITELNÉ
Rodiče rozumí situaci svého dítěte ve škole a jsou 
schopni ji sami popsat
x Rodiče dostávají pravidelně informace od učitelů
A – ASSIGNABLE - PŘIDĚLITELNÉ (jedinému sub-
jektu)
Rodiče znají pracovní oblasti jednotlivých učitelů 
a ví, na koho se obrátit s konkrétním dotazem.
x Na schůzce jednotliví učitelé informují o předmě-
tech a dalších tématech, která mají na starosti
  (Varianta A – AMBICIOUS – AMBICIÓZNÍ)
Rodiče projevují zájem o situaci svých dětí ve škole 
aktivně kontaktem s učiteli a mají zájem o způso-
by, jak podporovat vytvoření dobrého zázemí pro 
své děti ve škole
x Učitelé posílají emaily a telefonují rodičům a in-
formují je o situaci jejich dětí ve škole.
R – REALISTIC - DOSAŽITELNÉ 
Rodiče rozumí situaci svého dítěte ve škole a jsou 
schopni ji sami popsat
x Učitelé předávají rodičům dvakrát za pololetí in-
formace o situaci jejich dětí ve škole.
T – TIME – BOUND – TERMÍNOVANÉ
Rodiče do 31.1.2016 porozumí ve spolupráci s uči-
teli situaci svých dětí ve škole a budou schopní své 
dítě podpořit třemi různými způsoby s ohledem 
na jeho život ve škole.
x Učitelé zorganizují 15.10.2015. a 12.1.2016 
schůzku s rodiči, aby je informovali o situaci jejich 
dětí ve škole. 

 TIP:
V rámci jednoho projektu je vhodné stanovit 
1 hlavní cíl a jeden nebo více specifických cílů.

Výstupy projektu / Co vznikne

Výstupy projektu představují produkty projektu. 
Tedy to, co vznikne realizací jednotlivých projek-
tových činností. Jejich ukazatele musí být jasně 
vyčísleny a definovány. 
Jaké nové produkty potřebujeme, abychom do-
sáhli cíle?
Co vznikne realizací jednotlivých činností?

Např.:
Elektronický školní zpravodaj – rozsah do 20 stran 
– 9 čísel – 150 rodičů/odběratelů
Účastníci školních rodičovských klubů – 40 rodičů 
měsíčně – 10 učitelů měsíčně

Záhon v česko-bavorských barvách

Aktivity projektu / Jak to budeme konkrétně dělat 

Aktivity představují jednotlivé úkoly a soubory 
úkolů, které jsou naplánovány pro dosažení cílů. 
Je to rozpis prací v rámci projektu: Co budeme 
v průběhu projektu dělat?
Aktivity je dobré rozdělit do větších celků – tzv. 
klíčových aktivit. Ty potom dále rozepisujeme do 
menších celků aktivit a do jednotlivých úkolů.
Každá klíčová aktivita i každý úkol musí vést ke 
konkrétnímu výstupu

1  Příklady uvedené kurzívou jsou příklady, jak cíle nenastavovat - jedná se o popis aktivit, 
který nevysvětluje, jakou změnu daná aktivita přináší.
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LOGICKÁ SOUVISLOST MEZI CÍLI, VÝSTUPY A AKTIVITAMI
Platí zde vertikální logika, kdy nižší úroveň působí na vznik skutečnosti na vyšší úrovni. 
Vyšší úroveň je podmíněna naplněním nižší úrovně.

PŘÍKLAD:

Úroveň Příklad správné souvislosti Příklad nesprávné souvislosti
Hlavní cíl Zlepšit informovanost a podmínky pro 

komunikaci 150 rodičů a 20 učitelů ve 
šk. r. 2015/16

Zlepšit školní výsledky 150 žáků školy ve 
šk. r. 2015/16

Specifické 
cíle  

1.   40 rodičů ZŠ Komenského je schop-
no do 31.1.2016 podpořit třemi růz-
nými způsoby život jejich dítěte ve 
škole ve spolupráci s učiteli a jsou 
schopni tuto podporu uskutečnit

2.   Rodiče rozumí situaci svého dítě-
te ve škole a jsou schopni ji sami 
popsat

1.  Zavést pravidelné rodičovské kluby 
pro 40 rodičů měsíčně v ZŠ Komen-
ského od 10/2015 do 05/2016

2.  Zaslat 150 rodičům každý měsíc elek-
tronický školní zpravodaj 

Výstupy 1.1. Školní rodičovské kluby - 4 akce
1.2.  Účastníci klubů – 15 rodičů/ akce 

4 učitelé/akce 
1.3.  Zavedena emailová skupina, v níž 

mohou učitelé odpovídat na dotazy 
rodičů a rodiče se vzájemně podpo-
rovat.

2.1. Letáček o možné podpoře – 2 čísla
2.2. 60 předaných letáčků
2.3.  20 rodičů uskutečnilo kontakt 

s třídním učitelem svého dítěte (5 
rodičů alespoň 2x) – přes telefon 
nebo osobní setkání

2.4.  Zájem rodičů o dění ve škole se zvý-
šil o 20%

2.5.  30 rodičů projevilo zájem o získání 
letáčku

1.1. Školní rodičovské kluby - 16 akcí
1.2.  Účastníci klubů – 20 rodičů/ akce 

10 učitelů/akce 
2.1. Školní zpravodaje - 9  čísel
2.2. 150 odběratelů zpravodaje

Aktivity 1.1  Příprava obsahu a témat školních 
klubů, pozvánky rodičům

1.2 Organizace a konání klubů 
1.3.  Individuální schůzky/telefonáty 

s rodiči
2.1  Vytvoření databáze kontaktů rodičů  
2.2 Grafický návrh letáčků
2.3 Tvorba obsahu letáčků
2.4  Rozesílka informace o emailové 

skupině a letáčku

1.1  Příprava obsahu a témat školních 
klubů, pozvánky rodičům

1.2 Organizace a konání klubů 
2.1 Vytvoření databáze kontaktů rodičů  
2.2 Grafický návrh zpravodaje
2.3 Tvorba článků zpravodaje
2.4 Rozesílka zpravodaje 
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Harmonogram projektu / Kdy 
Časový rozpis úkolů a klíčových aktivit, obsahuje 
termíny dosažení jednotlivých výstupů, tzv. „mil-
níky projektu“.
Obsahuje tedy délku trvání aktivit a úkolů, také 
musí zohlednit vazby mezi úkoly a aktivitami (Úkol 
č. 2 mohu začít, až mám k dispozici výstup z úko-
lu č. 1., úkoly č. 3. a 4. mohu realizovat současně 
apod.)
Harmonogram obsahuje rozpis týdnů, dnů, popří-
padě hodin potřebných k dokončení úkolu nebo 
aktivity.

14-25-22-00_Brno1

Obsazení projektu / Kdo
Soubor subjektů – organizací a osob, které se bu-
dou podílet na realizaci projektu.

Spolupracující subjekty 
- partnerské organizace 
- dodavatelé

Projektový tým
-  osoby v týmu + popis jejich zodpovědnosti 

a úkolů (náplň práce) 

Příklady pozicí v týmu:
-  projektový/á manažer/ka
-  účetní
-  odborní pracovníci (lektoři, pedagogové, psy-

chologové)
  
Součástí popisu obsazení je Komunikační plán - 
způsob a nástroje komunikace v rámci projektu. 

Rozpočet projektu / Za kolik
Obsahuje plán zajištění zdrojů a jejich čerpání.

Zajištění zdrojů – v případě veřejně prospěšných 
projektů = zajištění dotace, vlastního financování/ 
spolufinancování.
Čerpání zdrojů – rozpis nákladů podle druhu polo-
žek a podle časového období.

Metodika tvorby rozpočtu 2

ANALOGIE - odhad za pomoci podobnosti s dří-
ve realizovanými projekty. Je to nejméně přesná 
technika, používá se v přípravné fázi projektu
PARAMETRICKÝ ODHAD – statistické vyjádření ve 
vztahu k jiným projektům
PODLE KOMPONENT – zjištění, kolik stojí jednotlivé 
komponenty (menší celky) v projektu (např. 1m2 
stavby), potom násobení příslušným počtem.
ODHAD ZDOLA NAHORU – podle definovaných ak-
tivit a časové náročnosti nejnižších úkolů. Jednot-
kové vyjádření na nejnižší úrovni. Počet jednotek 
x cena za jednotku.  

Finanční řízení – soubor opatření pro řízení čerpá-
ní, kontrolu efektivity zdrojů a průběh finančních 
toků.

CJZ_Brno2

2  Svozilová A.:  Projektový management, str. 159
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2.3. Návrh projektového záměru  

Projektový záměr představuje první návrh myšlenkové struktury a základních parametrů projektu. Do-
poručuje se zpracovat ho písemnou formou. Slouží ke komunikaci uvnitř organizace i s dalšími zain-
teresovanými subjekty (např. partnery, cílovou skupinou, poskytovatelem dotace apod.) Představuje 
podklad pro podrobnou formulaci projektu.

PŘÍKLAD:

Popis problému Učitelé naší školy, zejména třídní učitelé, se osobně neznají s rodiči žáků, rodiče 
nekomunikují s učiteli, učitelé nekomunikují s rodiči

Cílová skupina Rodiče žáků školy ZŠ Komenského, učitelé ZŠ Komenského
Hlavní cíl Zlepšit informovanost a podmínky pro komunikaci 150 rodičů a 20 učitelů ve šk. r. 

2015/16

Specifický cíl 1.  40 rodičů ZŠ Komenského je schopno do 31.1.2016 podpořit třemi různými 
způsoby život jejich dítěte ve škole ve spolupráci s učiteli a jsou schopni tuto 
podporu uskutečnit

2.   Rodiče rozumí situaci svého dítěte ve škole a jsou schopni ji sami popsat 
Výstupy - Školní rodičovské kluby - 4 akce

- Účastníci klubů – 15 rodičů/ akce, 4 učitelé/akce 
- Emailová skupina pro rodiče a učitele
- Letáček – 2 čísla
- 60 předaných letáčků
- 30 rodičů projevilo zájem a získalo letáček
-  20 rodičů uskutečnilo kontakt s třídním učitelem svého dítěte 

(5 rodičů alespoň 2x) – přes telefon nebo osobní setkání
- Zájem rodičů o dění ve škole se zvýšil o 20%

Aktivity - Příprava obsahu a témat školních klubů, pozvánky rodičům
- Organizace a konání klubů 
- Individuální schůzky/telefonáty s rodiči
- Vytvoření databáze kontaktů rodičů  
- Grafický návrh letáčků
- Tvorba obsahu letáčků
- Rozesílka informace o emailové skupině a letáčku

Časový rozsah Září 2015 – květen 2016
Odhad nákladů Do 60.000 Kč
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2.4. Ověření projektového záměru  

Jedná se o zpětnou vazbu k projektovému zámě-
ru, dochází k ověření a většinou i k přeformulová-
ní projektového záměru. Ověření probíhá pomocí 
analýz: 

ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN 
Analýza odpovídá na základní otázky, které se váží 
k připravovanému projektu:
-  Je mezi cílovou skupinou poptávka po připravo-

vaném řešení?
-  Jsou navržené aktivity přiměřené cílové skupině?
-  Změní projekt situaci cílové skupiny v dané ob-

lasti?
-  Zúčastní se cílová skupina připravovaného pro-

jektu?
- Jaký je rozsah cílové skupiny?
- Jaké jsou časové a místní souvislosti? 

Analýza může probíhat:
- Dotazníkovým šetřením
- Anketou
-  Diskusemi s potenciálními účastníky / zaintere-

sovanými skupinami
- Čerpáním z dostupných statistik a zdrojů
-  Kombinací uvedených metod, dalšími metodami
Výsledkem analýzy je tedy kladné nebo záporné 
stanovisko ze strany cílové skupiny k navrhované-
mu záměru, nejčastěji v podobě jeho úpravy a do-
plnění.

ANALÝZA RIZIK
rizika – faktory, které mohou zásadně ovlivnit 
průběh projektu, a to buď vnitřní, nebo vnější fak-
tory vůči samotnému projektu.   
Pozn.: Někteří autoři považují za rizika pouze ta 
vnější, jiní považují za rizika i vnitřní faktory.

A. Definice rizik – vyhledáváme oblasti, ze kterých 
mohou pramenit.
Dále hodnotíme několik hledisek jejich působení. 
Mezi nejvýznamnější patří Dopad rizika a Pravdě-
podobnost výskytu rizika.

B. Stanovení opatření – opatření, jak odstranit ri-
ziko, nebo snížit jeho dopad

C. Řízení rizik – sledování a vyhodnocování během 
realizace projektu.

ANALÝZA ZAINTERESOVANÝCH SKUPIN 
Analýza zjišťuje postoj jednotlivých skupin vně 
projektu k připravovanému záměru.
Zainteresované skupiny většinou souvisejí s cílo-
vou skupinou projektu. U zainteresované skupiny 
určujeme její vliv na projekt a dále, zda je kladný, 
záporný nebo neutrální.
      
POROVNÁNÍ ZÁMĚRU SE STRATEGICKÝM
PlÁneM orGanizace

OTÁZKY, KTERÉ SI MŮŽEME KLÁST: 
A. Cíle projektu a cílová skupina
Naplňuje realizace projektu strategické cíle orga-
nizace?   
Je projekt určen cílové skupině, které se organiza-
ce rozhodla věnovat? 

B. Aktivity projektu 
Zapadají aktivity projektu do aktivit popsaných ve 
strategickém plánu organizace?
Rozšiřuje je v souladu s plánem organizace? Rozši-
řuje je nad rámec plánu organizace?  

C. Rozsah projektu
Odpovídá rozsah projektu dosavadní činnosti or-
ganizace? 
Jsou lidé v organizaci schopni a ochotni řídit pro-
jekt rozsahu většího, než je u ní obvyklé?

CJZ_Praha2
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3.  Dotační, grantová řízení  

Dotační a grantová řízení představují zásadní zdroj 
financování veřejně prospěšných subjektů.
Nejmarkantnější rozdíl je mezi řízením, které pod-
poruje investiční projekty a tím, které podporuje 
zejména neinvestiční projekty. U velkých inves-
tičních projektů je nutné doložit dokumenty typu 
Územní rozhodnutí, Posouzení vlivů na životní 
prostředí a další.
Každé řízení má svoje specifika, nicméně dají se 
vystopovat obecné zásady grantových a dotačních 
řízení a jejich procesů.
VÝZVA, VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
Výzva k podání žádosti o grant je vždy veřejně vy-
hlášena. Zdrojem informací jsou www stránky vy-
hlašovatele, popřípadě tištěné informace. Výzva 
obvykle vymezuje podmínky: 

Oprávněnost žadatele 
Vymezení právní formy žadatele, vymezení místa 
původu žadatele, další parametry (bezdlužnost, 
čerpání dotace v minulé výzvě, velikost organiza-
ce, kvalifikace žadatele, atd.)

Vymezení podporovaných aktivit
Jaké typy aktivit a opatření jsou podporovány, po-
případě negativní vymezení.

Oprávněnost nákladů
Výzva obsahuje procento z celkových nákladů pro-
jektu, které může být pokryto dotací.  V metodice 
dotačního řízení bývají přesně stanoveny nákla-
dy a v jakém procentuálním poměru mohou být 
uplatněny.

Vymezení cílové skupiny
Jaký typ cílové skupiny je podporován, místo pů-
vodu. 

Lokalizace projektu
Místo, kde může být projekt realizován. 

Partnerství
Povinné nebo dobrovolné partnerství s dalšími 
subjekty. Finanční či nefinanční partnerství.

Formulář žádosti + formální náležitosti
Zpravidla elektronický formulář, on-line nebo sou-
bory ke stažení. 

Povinné přílohy žádosti
Seznam dokumentů povinně přikládaných k žádosti.

Termín odevzdání
Termín doručení či odeslání žádosti, adresa ode-
vzdání.

Metodika zpracování žádosti a realizace grantu
U rozsáhlejších grantových řízení je zpracována 
podrobná metodika s informacemi k předešlým 
bodům - „Příručka pro žadatele“, popř. „Příručka 
pro příjemce“.

INFORMACE O GRANTOVÝCH A DOTAČNÍCH
ŘÍZENÍCH
Webové stránky vyhlašovatelů: Ministerstev, krajů 
a obcí, nadací a dalších organizací
www.dzs.cz
www.euroskop.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.esfcr.cz
www.neziskovky.cz - grantový kalendář 

CJZ_Brno2
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4.  Formulace projektu a žádosti o grant

4.1. Formulace projektu 

Definitivní popis projektu, tj. plán, jak dosáhnout 
změny ze současného do cílového stavu 
Změna musí být měřitelná, k tomu slouží ukazate-
le. Popis projektu obsahuje podrobně rozpracova-
né základní parametry (základní stavební kameny) 
projektu: 

- Cíle projektu

- Výstupy projektu

- Plán aktivit 

- Harmonogram,

- Obsazení projektu

- Rozpočet projektu

CJZ_Praha2

CÍLE PROJEKTU 
Stanovení cílů projektu a jejich ukazatelů, popří-
padě nová formulace.
Kdo je zodpovědný za sledování a dosažení cílů? 
Jak bude naplňování cílů sledováno? 
Jaké jsou mechanismy pro monitorování ukazate-
lů, jak často bude probíhat?

VÝSTUPY PROJEKTU 
Stanovení plánovaných výstupů a jejich ukazatelů, 
popřípadě nová formulace.
Kdo je zodpovědný za dosažení výstupů, kdo bude 
sledovat dosahování výstupů? 

Jak často bude probíhat monitorování ukazatelů?   
Jakým způsobem bude zdokumentováno dosažení 
výstupů?

PLÁN AKTIVIT 
Podrobný rozpis činností a úkolů, u rozsáhlejších 
projektů nutno stanovit ve více úrovních.

Var. A – 2 úrovně

Aktivita 1

Klíčová aktivita 1 Klíčová aktivita 2

Aktivita 3Aktivita 2

Var. B – 3 úrovně

Aktivita 1

Úkol 1

Klíčová aktivita 1 Klíčová aktivita 2

Aktivita 3

Úkol 3

Aktivita 2

Úkol 2

Každá jednotka (aktivita, úkol, atd.) musí mít ná-
sledující vlastnosti:

- Jasně specifikované zadání 

-  Z každé jednotky musí vzniknout konkrétní vý-
stup

-  Časové a logické zařazení do sledu ostatních 
jednotek 

-  Přiřaditelná zodpovědnost za její realizaci 

Dalším parametrem je vnitřní návaznost jednotli-
vých úkolů a aktivit, zda jsou podmíněny dokonče-
ním předešlé, nebo nejsou závislé. 

Z plánu aktivit vychází harmonogram projektu 
a rozpočet projektu.
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HARMONOGRAM AKTIVIT 
Plán činnosti 
Na úrovních klíčových aktivit je vhodné stanovit 
konkrétní data dokončení (milníky).
Diagram znázorňuje:
- průběh aktivit
- ukončení (milníky)

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10

Aktivita 1   

Aktivita 2    

Aktivita 3   

Na nižších úrovních plánujeme spíše relativní ter-
míny ve vztahu k milníkům.
Aktivita 1 - 1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 /milník 1/
Úkol 1 – dokončení 20 dní před milníkem 1, trvání 
10 dní, začátek 30 dní před milníkem 1 

Úskalí:
-  u některých typů úkolů je těžké naprosto přes-

ně stanovit, jak dlouho trvají (Jak dlouho trvá 
nalezení jednoho hřibu v lese?)

-  opakování stejných úkolů nemusí znamenat 
prosté vynásobení jejich počtem (Trvá nalezení 
2 hřibů dvojnásobek doby potřebné k nalezení 
jednoho hřibu?).   

-  opakované přeceňovaní nebo podceňování – 
chyby a odchylky se sčítají  

Česko-bavorská žížala 2007

OBSAZENÍ PROJEKTU

A. Tým projektu 
Z popisu aktivit musí být zřejmé, jaké personál-
ní zdroje každá aktivita vyžaduje. Podle rozsahu 
a charakteru projektu také definujeme řídící struk-
turu projektu.
Kritéria pro jednotlivé pozice:
Popis kvalifikačních předpokladů, tj. jaké předpo-
klady musí mít osoba k vykonávání pozice
Popis zodpovědnosti, tj. za jaké činnosti a výstupy 
v rámci projektu zodpovídá.  

Podle rozsahu činnosti v jednotlivých aktivitách 
určíme celkový rozsah úvazku pracovníka.

Aktivita 1 Aktivita 2
Celkem

Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Úkol A Úkol B Úkol C Úkol D

Osoba 1 60 h 0 h 40 h 0 h 80 h 80 h 50 h 310 h

Osoba 2

Osoba 3

Zodpovědnost jednotlivých pracovníků a subjektů 
nejlépe vystihuje tzv. graf organizačního uspořá-
dání. Vyjadřuje vazby mezi jednotlivými pozice-
mi.

Manažer 
projektu

asistentka
manažera

Účetní 
projektu

Odborný 
pracovník

1

Odborný 
pracovník

2

Pracovník A Pracovník B Pracovník X Pracovník Y Pracovník Z

B. Spolupracující subjekty
Partneři 
Dodavatelé
Zapojení dalších subjektů do projektu je v zásadě 
nezbytné. Pro spolupráci musí být předem defino-
vané podmínky, včetně podmínek sankcí za nedo-
dání výstupů.
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Spolupráce musí být založena na bázi výstupů, 
spolupracující organizace dodá výsledek svojí čin-
nosti v předem definované kvalitě.      

Plán komunikace v rámci projektu:
Stanovení nástrojů a pravidel komunikace (zod-
povědnost za předání informace, nastavení distri-
bučních skupin, pravidel komunikace, plán porad, 
pravidla emailové komunikace).  

Plán řízení kvality, plán kontroly
- sledování odchylky od zadání
-  sledování dílčích výstupů z jednotlivých úkolů 

pracovníků
- testování výstupů 

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

Ve fázi konečné formulace projektu zpracováváme 
podrobný rozpočet do úrovně jednotlivých aktivit 
a úkolů. Je vhodné použít metodu Odhad zdola 
nahoru (Jednotkové vyjádření na nejnižší úrovni. 
Počet jednotek x cena za jednotku).

Obvyklé položky rozpočtu:
- Osobní náklady
- Materiál
- Služby
- Režijní náklady
- Drobný majetek
- Investiční náklady

Kroky při tvorbě rozpočtu:
-  stanovení nákladů jednotlivých úkolů a aktivit 

podle časového rozpisu prací 
- stanovení nákladů na zajištění rizik 
- stanovení nákladů jednotlivých položek 
- stanovení zdrojů 
-  rozložení zdrojů a nákladů do časové posloup-

nosti – cash-flow projektu
-  celkové zhodnocení projektu a jeho optimaliza-

ce

Další zdroje informací pro tvorbu rozpočtu: 
- Situace na trhu (obvyklé ceny za jednotky)
- Porovnání nabídek dodavatelů 
- Realizované projekty

4.2. Obecná struktura žádosti o dotaci

Údaje žadatele
Plný název žádající organizace a její právní forma, 
adresa, kontakty, statutární zástupce.

Název projektu
Zapamatovatelný, napovídající obsahu, jedinečný 
- bude vás odlišovat od ostatních projektů.

Název grantového programu
Správný název grantového programu (podprogra-
mu, priority), do nějž podáváme žádost.

Délka trvání projektu
Projekt nesmí překročit max. povolenou délku, za-
čátek projektu nutno naplánovat vzhledem k ča-
sovému určení nákladů.

Shrnutí 
Nejstručnější a nejhutnější text – co, kdy, jak, pro 
koho, proč a kde a za kolik chci realizovat, píšeme 
jako poslední - shrnutí všech kapitol.  

Cíle projektu /účel projektu 
V souladu s posláním a strategickým plánem orga-
nizace i s grantovým programem

Cílová skupina (skupiny) projektu
Definujte cílové skupiny co nejkonkrétněji (kdo to 
je, kolik jich je, kde). Vždy zdůvodněte, proč jste vy-
brali tyto skupiny nebo jednotlivce, co jim konkrét-
ně projekt přinese (jak zlepší jejich situaci, apod.)
Přiměřenost rozsahu cílových skupin dotačnímu 
programu a organizaci.

Odůvodnění projektu
Soubor různých objektivních důvodů proč jste se 
rozhodli realizovat projekt, patří sem naše motivace 
k realizaci projektu (ale ne citové pohnutky). Dolož-
te objektivní poptávku po projektu (např. veřejnými 
dokumenty, (vědeckými) studiemi, výsledky statis-
tických šetření, obecně známými čísly a ukazateli, 
žádajícími a doporučujícími dopisy apod.)
Sami vysvětlete hodnotiteli, jak projekt zapadá 
(svými cíli, aktivitami a výsledky) do cílů daného 
grantového programu.
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Uveďte, jak projekt navazuje na předešlé projek-
ty (vaší organizace, ale i jiných subjektů), jak se 
rozvíjí, doplňuje, modifikuje, multiplikuje. Popište 
zkušenosti vaší organizace při řešení podobných 
problémů.
Vysvětlete stupeň zapojení a roli spolupracujících 
organizací (partnerů) v projektu, uveďte stručné zá-
kladní informace o nich, odůvodněte jejich výběr

Popis aktivit projektu - viz kapitola 4.1. 

Harmonogram aktivit projektu - viz kapitola 4.1.

Tým realizátorů projektu - viz kapitola 4.1.

Rozpočet projektu
Nejdůležitější součást nebo příloha projektu, čas-
to první věc, na kterou se hodnotitel dívá.
Rozpočet musí být přehledný, jasný a efektivní. 
Navrhovaný rozpočet projektu se před podpisem 
smlouvy může změnit (řada dárců krátí rozpočty 
nebo je jinak upravuje). 
Velmi podrobný rozpočet se dobře hodnotí, ale sva-
zuje žadateli ruce, mlhavý rozpočet je výhodný pro 
žadatele, ale existuje riziko, že nebude schválen.
Jiné typy rozpočtu používají např. ministerstva, 
jiné programy EU, jiné každá nadace.
Všechny náklady (položky) musí být odůvodněné 
v textové části projektu
Některý poskytovatel chce do rozpočtu strukturo-
vat pouze položky požadovaného grantu, někdo 
požaduje předložit rozpočet celého projektu (včet-
ně položek, které jsou předmětem dofinancování)
! Pozor na povolený procentuální poměr jednotli-
vých položek. 

Zažít dobrodružství – poznat přátele 2007

Vnitřní evaluace projektu
Jsou to mechanismy, postupy a systémy zpětné 
vazby, kterými budeme průběžně hodnotit úspěš-
nost realizace projektu. 
Důležité je prokázat flexibilitu – připravenost re-
agovat na průběžně získávané výsledky vnitřního 
hodnocení a modifikovat projekt k dosažení maxi-
málního efektu

Výstupy z projektu
Je posuzována efektivita, tj. kolik a jak kvalitní vý-
stupy vzniknou s jakými náklady.
 
Multiplikační efekt projektu
Jsou aktivity a know-how projektu přenositelné 
do jiné sféry? Může projekt vyvolat mimo své oče-
kávané výsledky i další pozitivní dopady? Lze zná-
sobit pozitivní efekt projektu?

Další udržitelnost projektu 
Obecná – Budou aktivity pokračovat po konci pro-
jektu? Budou se realizátoři dále angažovat? Zůsta-
nou prostředky získané nebo vybudované projek-
tem v provozu?
Finanční – Z čeho se budou financovat aktivity po 
konci projektu, resp. grantu? Nebudou vyžadovat 
náklady? Začnou si na sebe vydělávat? Začnu vý-
stupy nebo služby prodávat? Bude je financovat 
někdo jiný? Převezme je někdo jiný?

Publicita projektu a dárce 
Žádost musí obsahovat plán, jak bude propagován 
projekt na veřejnosti, jakým způsobem bude pre-
zentován dárce. Zejména u projektů ze SF EU se 
jedná o jedno z nejvíce zdůrazňovaných kritérií.   

4.3. Hodnocení žádosti o grant

Formální hodnocení
- formální stránka žádosti – počet stran, počet pří-
loh, podpisy, apod.

Hodnocení oprávněnosti
- oprávněnost žádosti vzhledem k podmínkám 
grantového řízení – výše požadované dotace, 
umístění projektu, oprávněnost žadatele, opráv-
něnost partnerů apod. 
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Věcné hodnocení 
- Individuální hodnotitelé – bodování 
- Výběrová komise – výběr z projektů, které mají 
stanovený minimální a vyšší počet bodů

Rhytmus - meine Sprache_Víkend plný rytmů

5. Jak se pustit do vlastního projektu

Když začínáte s projektem, je dobré nejdřív začít 
u sebe – ujasnit si v důvodech, proč chcete projekt 
realizovat vy osobně, vaši kolegové v týmu a proč 
má zájem o zrealizování projektu vaše škola. Zjiš-
tění motivace vám může pomoci i ve stanovení si 
reálných možností a energie a času, které chcete 
projektu věnovat.

5.1   Analýza potřeb a prostředí 
(sociální analýza)

5.1.1 Zjištění osobních potřeb a zájmů

Mohou vám v tom pomoci následující otázky:
-  Čeho chci já osobně tímto projektem dosáh-

nout?
-  Proč je pro mě důležité, aby se projekt uskutečnil?
-  Za jakých podmínek jsem schopna/schopen se 

aktivně na projektu podílet?
-  Jaké výzvy jsem schopná/ý a ochotná/ý přijmout?
-  Jaké výzvy a rizika již ochotná/ý a schopná/ý při-

jmout nejsem?
-  Co potřebuji k tomu, abych se do projektu byl/a 

schopen/schopna zapojit?
-  Co mohu projektu nabídnout (zkušenosti, zna-

losti a dovednosti, čas, materiální zázemí,…)?
-  Co se chci realizací projektu naučit? Co/koho 

pro to v projektu potřebuji?

5.1.2 Škola

Zjistit potřeby většího celku bývá někdy obtížné. 
Je totiž obtížné, kdo do tohoto celku vlastně patří 
a jaké prvky hrají v potřebách daného celku (orga-
nizace, instituce, školy) roli. Abyste získali co nejví-
ce informací, můžete využít několik zdrojů:
- Strategické dokumenty
Možná má vaše škola již vytvořenu dlouhodobou 
strategii, pokud ji nemá, možná ji má vaše obec 
nebo kraj. V širším kontextu fungování vaší ško-
ly ovlivňuje i celonárodní legislativa a vzdělávací 
koncepce, která ovlivňuje i chod vaší konkrétní 
školy – čím více o těchto vlivech budete vědět, tím 
pro vás bude snazší na vnější vlivy nejen reagovat 
i s nimi při své práci a tvorbě projektů počítat.
- Zájmy vašich kolegů a nadřízených
Při vytváření projektů je důležité vzít v potaz i zá-
jmy a potřeby vašich kolegů a nadřízených. Je 
možné se jich zeptat na podobné otázky, jaké jste 
si mohli položit sami, zároveň je možné je zapojit 
i do širší analýzy situace školy ohledně žáků a je-
jich rodičů, metodiky vzdělávání atd. Můžete se 
společně zamyslet nad následujícími otázkami:
- S jakými problémy se při své práci setkáváte?
-  Co se vám daří? Co z vašeho pohledu dobře funguje?
- Jaké problémy vnímáte kolem sebe ve škole?
-  Proč si myslíte, že dané problémy vznikly/vznikají?
-  Co podle vás řeší vaši žáci? S jakými problémy/

výzvami se setkávají?
-  Co podle vás řeší rodiče? S jakými problémy/vý-

zvami se setkávají?
-  Jak problémy/výzvy žáků a/nebo rodičů ovliv-

ňují situaci ve škole?
-  Jaké jsou výzvy/problémy v širším prostředí školy?
-  Kdo všechno je/může být zapojen do řešení 

problémů/výzev ve škole a v jejím okolí?
-  Jaké zdroje (zkušenosti a znalosti, lidi, instituce, 

materiál,…) máte k dispozici pro řešení těchto 
výzev/problémů?

5.1.3 Žáci

Pokud chcete zjišťovat potřeby žáků je to nejjed-
nodušší udělat v přímém kontaktu s nimi. Využijte 
prostory a čas, který s žáky trávíte, abyste s nimi 
komunikovali o tom, co je pro ně důležité, co jim 
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škola přináší nebo bere, co jim ve škole vyhovuje 
a jaké změny by uvítali. 
Je možné, možná i pravděpodobné, že ze začátku 
se dozvíte buď všeobecné věci anebo velmi kon-
krétní a osobní věci. I s těmi je samozřejmě možné 
nakládat a měnit je (jako součást projektu – v tom 
případě spíše krátkodobého), při dlouhodoběj-
ší komunikaci se žáky se však začnete dostávat 
k hlubším tématům, která mohou mít větší rozvo-
jový potenciál a budou více spojené s dlouhodo-
bějšími potřebami, cíli a zájmy.

Pokuste se odlišit mezi tím, co žáci (stejně jako 
vaši kolegové, rodiče, škola – nebo i vy sami) 
chcete a co potřebujete.
Příklad: Pokud vám žák říká, že chce Cola-Colu, 
co vám vlastně říká, že potřebuje? Znamená to, 
že má žízeň a potřebuje se napít? Znamená to, že 
je unavený a potřebuje se probudit? Chce Colu, 
protože chce být stejně spokojený jako mladí, 
které vidí v reklamě na Colu? Chce Colu, protože 
ji pijí všichni ostatní a on k nim chce patřit?
Až v momentě, kdy zjistíte, proč Coca Colu, pak 
můžete hledat jiná řešení. Jedním z nich může 
být koupě Coca Coly, zároveň podle toho, co je 
schováno za jejím chtěním, můžete hledat i jiná 
řešení – zajistit pitný režim jinak, přidat do pro-
gramu pohybové (nebo jiné) aktivity, najít spo-
lečné zájmy se žáky, které je baví, aby měli pocit, 
že jsou tým a patří k sobě…. Asi je zřejmé, že ře-
šení v případě, že porozumíme důvodům, může 
být mnohem více… a to je krása projektového 
myšlení – pokud porozumíme proč, můžeme 
hledat mnoho různých řešení jak.

5.1.4 Rodiče a blízcí

S rodiči je to podobné jako s žáky. Pokud potřebu-
jete udělat reálnou analýzu toho, v čem může ško-
la podpořit rodiče a v čem mohou rodiče podpořit 
školu, nezbývá než si trochu ušpinit ruce a začít 
s nimi trávit více času. Kromě otázek, které byly 
již uvedeny dříve (viz podkapitoly 5.1.1. a 5.1.2) je 
možné s nimi mluvit i o tom, co od školy očekávají 
s ohledem na vzdělávání, na socializaci svých dětí, 
trávení volného času nebo dalších oblastí, která 

se s rodinou prolínají. Zároveň je dobré si i zjistit, 
co jsou rodiče schopni a ochotni škole nabídnout 
a v čem mohou vás nebo školu podpořit, pokud by 
bylo třeba. Může to být jeden klik na Facebooku, 
koláč na vánoční oslavu, hřebíky na zatlučení ob-
razů na stěny nebo přímo ty obrazy. Věřte tomu, 
že každý rodič má co nabídnout, jen je třeba vy-
tvořit vhodné prostředí, aby rodiče byli schopni 
a ochotni se zapojit.

5.1.5 Místo (obec, čtvrť, kraj)

Zde se vracíme ke strategickým dokumentům 
z bodu 5.1.2. Kromě nich je dobré komunikovat 
s obcí na několika úrovních. Jednou je úroveň ad-
ministrativní (rozumějte: „výkonná“), druhou pak 
ta politická.
Na administrativní úrovni je dobré udržovat kon-
takty z několika důvodů. Budete mít blíže k infor-
mačním zdrojům o tom, co a jak se bude prakticky 
řešit, budete schopni adekvátně reagovat na to, 
co se v obci děje a pokud navážete dobré vztahy, 
budete mít někoho, na koho se můžete obrátit, 
pokud budete potřebovat komunikovat s obcí. 
Zároveň vám pracovníci obce mohou být i nápo-
mocni ve výkladu strategií a dalších dokumentů 
– v tom, co přesně znamenají v praxi, co pro vás 
znamenají (ať už s ohledem na možnosti nebo 
povinnosti), popřípadě kdy a jakým způsobem je 
můžete ovlivnit.
Na politické úrovni se dozvíte více o tom, kam 
a proč chce vaše obec směřovat, jak vypadá nebo 
bude vypadat dlouhodobě finanční podpora, do 
čeho chce město do budoucnosti investovat a dal-
ší dlouhodobé směřování, které vám buď ulehčí 
život anebo vám alespoň pomůže v dlouhodo-
bých vyhlídkách na to, do jaké míry vás obec bude 
schopna podpořit a v čem. Nebo alespoň budete 
vědět, že kromě standardního financování nemů-
žete nic dalšího očekávat, minimálně v tomto vo-
lebním období. Zároveň vám kontakt se zastupiteli 
může pomoci i v ovlivňování místní politiky a jejím 
směřování do budoucnosti. Pokud ne ve formě 
návrhů, pak alespoň konzultací. Nakonec vaši žáci 
budou zanedlouho voliči právě těch, kteří o pod-
poře jejich vzdělání teď rozhodují.
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Situace s ohledem na rozhodování v kraji je ob-
dobná, i když strategie a tvorba politiky může být 
o něco složitější, neboť bere (nebo by měla brát) 
v potaz zájmy i dalších obcí a různých společen-
ských skupin.

Zároveň můžete hledat i cesty, jak se vzájemně 
podpořit. Potřebuje-li obec předat informace mezi 
občany, můžete tedy vy informovat rodiče. Chce-
li obec organizovat předvánoční trhy, přemýšlejte, 
jak se do nich můžete se žáky zapojit. Pravidlo, že 
pokud něco nabízíme, snadněji také získáme, stále 
platí.

5.2  Výběr problému/potřeby

V momentě, kdy se vám podařilo posbírat potřeby 
nebo problémy různých zainteresovaných skupin, 
je na čase si z nich vybrat, co můžete a chcete ře-
šit… mějte na paměti, že je nejlepší vybrat si po-
třeby/problémy, které:
-  Souvisejí s vaší oblastí práce nebo je zatím nikdo 

jiný neřeší (pokud je již někdo řeší, pak byste 
měli zapojit v tomto momentě do procesu i tuto 
stranu)

-  Jsou adekvátní pro vás, vaši cílovou skupinu (ať 
už jí jsou rodiče, žáci nebo vaši kolegové ve ško-
le), zároveň smysluplné i pro další aktéry (i po-
kud pro ně nejsou v tomto momentě prioritou)

-  Bude možné v horizontu projektu dosáhnout 
přímo určité změny

-  Máte možnost provést alespoň částečně s ohle-
dem na zdroje, které máte k dispozici

5.3 Stanovení cílů

Způsobů, jak definovat své cíle je mnoho. Pro účely 
této publikace jsme vybrali jeden velmi jednoduchý, 
který můžete provést buď sami anebo ideálně i se 
svými kolegy a vybranou cílovou skupinou. Strom 
příčin a následků je velmi jednoduchým, přesto 
velmi efektivním způsobem, jak zanalyzovat vámi 
vybraný problém a vytvořit záměr, tedy všeobecný/
dlouhodobý cíl a cíle konkrétní/specifické/částeč-
né. Pro tyto účely vám nabízíme využít publikaci 

Společné aktivity a bádání

T. Škrabského „Projekt je zmena“, který vás provede 
celým procesem až po konkrétní aktivity a způsob, 
jakým je popsat do grantové žádosti.

5.4 Volba vhodného partnera

Najít vhodného partnera bývá někdy složité, zvláš-
tě pokud hledáme v zahraničí, kdy kromě obvyk-
lých překážek ještě přibývá určitá jazyková bariéra 
(nebo alespoň velká šance, že podobné porozu-
mění bude poněkud obtížnější), jiné kulturní zá-
zemí (včetně toho co, jak a kdy se dělá) a možná 
i odlišné potřeby nebo zájmy. V neposlední řadě se 
možná setkáte i s velmi odlišným pohledem na to 
proč, jakým způsobem a pro koho vlastně se dru-
há strana chce do společného projektu zapojit.

5.4.1 Tipy pro vyhledání: proč

První otázka s ohledem na vyhledávání vhodného 
partnera je vcelku logická. Proč vlastně chce vytvá-
řet mezinárodní nebo nadnárodní projekt – co je 
přidanou hodnotou zapojení někoho z jiné země? 
Co od této spolupráce očekáváte? Co by vám měl 
váš partner být schopen nabídnout? Co hledáte 
– předchozí zkušenosti odlišné od vašich, podob-
né naladění a přístup, zkušenosti s praktickými 
záležitostmi nebo naopak chcete své zkušenosti 
a expertizu nabízet dalším partnerům? Pokud si 
ujasníte, proč vlastně chcete do mezinárodní či 

https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Participacia/Projekt-je-zmena.alej
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nadnárodní spolupráce vstoupit, bude jednoduš-
ší pro vás najít partnera. I proto, že budete lépe 
schopni jasně a srozumitelně komunikovat, co 
a proč očekáváte.

5.4.2 Tipy pro vyhledání: koho

Udělejte si jasno i v prioritách – co je pro vás 
u partnera priorita – jaký by měl být, jak by měl 
fungovat, jaký by měl mít přístup k žákům (nebo 
jiné cílové skupině, pokud se chcete zaměřit na 
někoho jiného), jak by je měl zapojovat nebo ne-
zapojovat do aktivit, jak by měl mít nastavena pra-
vidla a pro které oblasti spolupráce?
I zde platí, že čím více budete mít jasno, tím více 
budete schopni najít vhodného partnera. V tom-
to případě je důležité klást důraz na slovo „vhod-
ného“ – samozřejmě je možné i jít lehčí cestou 
a moc si nevybírat – kdo bude mít zájem, s tím 
budeme spolupracovat. Z krátkodobého hlediska 
je tato cesta určitě snadnější. V momentě, kdy ve 
společném projektu nastanou nějaké odchylky 
(nebo i budete mít trochu jiný pohled nebo výklad 
situace), pak pokud partnera nebudete dosta-
tečně znát, se budete moci spolehnout spíše na 
štěstí. Proto je dobré tuto část přípravy nepodce-
nit – klidně se dohodněte i na vzájemné návštěvě, 
komunikujte spolu dopředu, ujasněte si pro vás 
důležité věci (a nezůstaňte jen u konkrétních akti-
vit a financí – z toho partnera poznáte jen ve velmi 
omezené míře).

Při vyhledávání partnera se můžete zaměřit na 
otázky:

-  Jaké zkušenosti by měl partner mít? Jaké zkuše-
nosti můžeme nabídnout my?

-  Co bychom měli mít s partnerem společného? 
Co společného mít nemusíme?

-  Z jakého místa by měl partner být – mělo by být 
spíše podobné a nebo odlišné a v čem?

Vyhledávání partnera nemusí směřovat jenom do 
zahraničí. Pro některé projekty může být zajíma-
vé zapojit například neziskovou organizaci, která 

se věnuje interkulturním otázkám nebo realizuje 
pobytové aktivity zaměřené na skupinové proce-
sy. Nebo se partnerem může stát vaše obec či jiná 
škola. I v takovéto formě mohou mít projekty me-
zinárodní rozměr.

Příklady organizací, které vám mohou napo-
moci v komunikaci s partnery:

AIESEC ČR je mezinárodní studentská organi-
zace, která zprostředkovává studentům pra-
xi formou zahraničních stáží nebo členstvím 
v organizaci http://www.aiesec.cz

EAICY je Evropská asociace zařízení neformální 
výchovy dětí a mládeže http://www.eaicy.cz/

ENYC je Evropská síť center pro mládež
www.eycn.org/

5.4.3 Tipy pro vyhledání: kde

Velmi obvyklým zdrojem je E-twinning, kde je 
možné i vytvářet společné projekty přes sdílený 
virtuální prostor.

České ambasády v zahraničí by vás měly být schop-
ny odkázat ne přímo na konkrétní školu, budou 
však schopny vám říci, zda například v zemi existuje 
asociace škol nebo učitelů nebo národní či regio-
nální uskupení, v němž jsou školy zastoupeny. Přes 
ně pak bude snazší už najít konkrétního partnera.

Semináře vytváření kontaktů (contact-making se-
minars) – jsou mezinárodními aktivitami, které po-
řádají různé národní agentury nebo i jiné instituce 
v rámci programu Erasmus + a je možné se na ně 
přihlásit. Kromě procvičení jazyka mají i tu výho-
du, že se můžete na potenciálním společném pro-
jektu začít domlouvat s konkrétní osobou a díky 
osobnímu kontaktu zjistit, do jaké míry se k sobě 
„hodíte“. Po případě získáte kontakt na další školy, 
které vám vždy mohou zůstat v záloze. Pokud bu-
dete mít zájem o podobnou aktivitu, nejjednoduš-
ší je zkontaktovat Dům zahraniční spolupráce, kde 
by vám měli poskytnout další informace.

http://www.etwinning.cz/
http://www.dzs.cz/
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Dalším potenciálním zdrojem jsou národní agen-
tury programu Erasmus +, které by potenciál-
ně měly být schopny vám poskytnout informace 
o možných partnerech. V mnoha zemích, pokud 
nejsou agentury součástí národních struktur zabý-
vajících se vzděláním, agentury mají kontakty pou-
ze na žadatele grantů – což znamená někoho, kdo 
už partnera našel. I přesto je možné, že najdete 
tímto způsobem školu, která například chce rozší-
řit svůj projekt o dalšího partnera nebo s minulým 
partnerem nebyla spokojená a ráda ho změní.

Možností je mnoho a záleží na vaší invenci, jed-
nou z těch, která ještě stojí za zmínku, přesto 
že je časové i s ohledem na nápady náročnější, 
je on-line vyhledávání – vyberete zemi, zjistíte 
podle vašich zájmů, které místo by mělo přibliž-
ně splňovat vaše požadavky a pak zkusíte zadat 
jméno tohoto místa do vyhledávače – je možné, 
že se při vyhledávání naučíte mnoho slov v míst-
ním jazyce, zároveň umět několik slov v jazyce 
vašeho partnera (alespoň slova jako škola, žák, 
učitel apod.) může být pro navázání partnerství 
velmi dobrým základem.

5.5 Tvorba projektu

Máte již vytvořenu analýzu potřeb, našli jste part-
nera, který sdílí stejné potřeby nebo řeší stejné 
problémy, teď přichází čas na to vybrat si vhodné 
aktivity, které vás k vašemu cíli dovedou a naplá-
novat postupné kroky, které je třeba udělat.

5.5.1 Volba vhodných aktivit

Možnosti zobrazené v grafu jsou typy aktivit, kte-
ré jsou zaměřené na projekty spojené se vzdělává-
ním a rozvojem učitelů a žáků. Některé možnosti 
jsou spíše individuální (nebo pro omezený počet 
osob), jiné jsou zaměřené více na celé skupiny. 
I přesto, že jedna z těchto aktivit bude nosná, je 
nutné přemýšlet i nad dalšími aktivitami, které 
v projektu budete realizovat tak, aby dosáhl něja-
kých cílů – některé aktivity budou probíhat v rám-
ci přípravy (může jimi být například úkol pro žáky 
zjistit co nejvíce o partnerské zemi, najít zajíma-
vou kulturní nebo historickou informaci o partner-
ském místě/partnerské obci nebo setkání s rodiči 

Individuální možnosti

Dlouhodobé studium v zahraničí

Praxe / pobyt v rodině

Individuální jazyková podpora/
studium

Stáže ve škole v zahraničí

Job shadowing

Školení/jazykový kurz

Výlety do zahraničí

Jazykový letní tábor

Výměny se zahraniční skupinou

Tvorba výukových materiálů 
s kolegy v zahraničí

Skupinové možnosti

Žáci Učitelé

http://www.naep.cz/
http://www.naep.cz/
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žáků, na němž žáci výsledky úkolu kreativní formou 
představí). Další aktivity budou pravděpodobně 
následovat po skončení např. výletu do zahraničí 
– budete chtít představit výstupy svým kolegům, 
rodičům nebo dokonce zastupitelům, protože je 
chcete zapojit více do projektu partnerství s obcí, 
kde máte partnera vy. Možností, co je nutné udě-
lat během přípravy a po návratu z aktivity je ne-
přeberné množství a výběr záleží pouze na vašich 
potřebách, zájmu a možnostech.

Kromě těchto typů aktivit je možné i realizovat ak-
tivity, do nichž můžete zapojit kromě žáků a svých 
kolegů i širší okolí. I tady se meze nekladou – záleží 
jen na vašich nápadech a na tom, co nejpravděpo-
dobněji zaujme vaši cílovou skupinu (nebo v tom-
to případě spíše vaše cílové skupiny).

Možnosti pro školy jsou: 

Rodilý mluvčí do školy

Materiální vybavení

Spolupráce s NNO

Dlouhodobé partnerství se školou v zahraničí

Kulturní a společenské akce spojené s jinými 
kulturami a jazyky

Jak už bylo řečeno dříve, je samozřejmě možné 
různé typy aktivit navzájem kombinovat – část 
projektu zaměřit pouze na žáky, část na vaše kole-
gy (např. před výjezdem jim umožnit školení spo-
jené s tím, jak pracovat s interkulturním prvkem 
aktivity) nebo se vědoměji zaměřit na podporu 
rozvoje skupiny a projekt můžete zakončit společ-
nou aktivitou pro rodiče, sourozence nebo kama-
rády vašich žáků.

5.6 Vzdělávací aspekt projektu

Stanovit vzdělávací cíle pro praktické jednorázové 
úkony je vcelku jednoduché. Např. žáci se naučí 
uvařit jedno jídlo, přitlouct hřebík rovně do dřeva, 
atp. Stejně tak je relativně jednoduché určit kon-
krétní znalosti, které se žáci naučí. Např. žáci bu-
dou schopni rozeznat lípu od javoru, budou umět 
vyjmenovat všech 28 států Evropské Unie nebo 

zarecitovat vybranou báseň. Určit však cíle k dlou-
hodobějším projektům, popsat změny v postojích 
a hodnotách nebo vyhodnotit změnu měkkých 
dovedností (např. komunikace, spolupráce, řešení 
problémů,3…). V tom nám mohou pomoci různé 
systémy, které byly vytvořeny k tomu, aby defi-
novaly a popisovaly postupné úrovně pro získané 
kompetence. Měkké kompetence jsou již rozpra-
covány do pěti úrovní v národní soustavě povolá-
ní – databázi kompetencí. Co si však počít s těmi 
kompetencemi, které nikde rozpracovány nejsou? 
A jak podle nich stanovit vzdělávací cíle projektu?

Může nám v tom pomoci Bloomova taxonomie. 
Oproti původní Bloomově taxonomii věnující se 
emocionální, senzomotorické a vzdělávací složce, 
se tento přístup zaměřuje na tři oblasti vytvářející 
kompetence – znalosti, dovednosti a postoje. Je-
jich jednotlivé úrovně rozděluje takto:4 

Úroveň Znalosti Dovednosti Postoje

7
Transfer – 

přenos
Invence a tvorba Šířit

6 Hodnocení Řešit problémy Obhajovat

5 Syntéza
Vykonat 

automaticky

Změnit 
v charakteristiku

Přijmout za své

4 Analýza
Vykonat 

samostatně
Automatizovat

Organizovat

3
Aplikace – 

použití
Vykonat 
s pomocí

Preferovat

Přikládat 
hodnotu

2 Porozumění Být připraven
Následovat

Odpovídat/
reagovat

1 Povědomí Vnímat
Všimnout si

Přijímat

3  Další informace o měkkých kompetencích můžete získat v Národní soustavě povolání - Databázi kompetencí
4  Adaptováno z modelu vytvořeného školiteli IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pro účely školení Vypsaná 

fixa, Národní agentura Mládež, 2013

http://kompetence.nsp.cz/
http://kompetence.nsp.cz/
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie
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Společné aktivity a bádání

Díky taxonomii se nám i zjednodušuje formulová-
ní cíle – žáci budou vnímat existenci jiné kultury 
(odlišné jídlo, odívání, hudbu, architekturu,…), 
po skončení další aktivity budou připraveni k in-
terakci s touto kulturou (jakým způsobem se lidé 
zdraví, jak daleko od sebe stojí, jak se chovat při 
pozvání na oficiální večeři…), po další aktivitě bu-
dou schopni s pomocí reagovat vhodně na situa-
ce v jiném kulturním prostředí (budou schopni jet  
dopravním prostředkem; vysvětlit jednoduše, 
co potřebují, a na konci projektu se budou sami 
schopni pohybovat v jiné kultuře, aniž by způsobili 
nějaké faux pas. Tedy vhodně se oblečou na zá-
věrečnou večeři, budou mluvit o tématech, která 
jsou v druhé kultuře přijatelná, projeví vhodným 
způsobem spokojenost s jídlem/pitím, budou 
schopni vhodně poděkovat svým hostitelům a na 
závěr budou schopni najít cestu zpět do ubytová-
ní) – tím jsme se během projektu posunuli v do-
vednostní rovině. 

Na úrovni znalostí nejdříve získají povědomí 
o tom, že druhá kultura existuje. Poté, co zjistí ně-
jaká fakta a informace o dané kultuře, jejím vývo-
ji a historii začnou rozumět tomu, proč je kultura 
odlišná od naší a v čem. Pak budou schopni tyto 
znalosti využít například při výběru konkrétních 
témat, kterými se s ohledem na druhou kulturu 
zabývat. A nakonec budou schopni zanalyzovat 
příčiny a důsledky odlišnosti obou kultur – to je 
ovšem vzdělávací cíl hodný několikaletého projek-
tu a intenzivního studia.

Na úrovni postojů a hodnot se pohybujeme v po-
dobné vývojové rovině – nejdříve žáci zjistí, že ně-
kdo jiný projevuje jiné názory než oni. Pokud jim 
tyto názory budou připadat srozumitelné a pro ně 
zajímavé, začnou je následovat a chovat se tak, 
aby s těmito postoji a hodnotami byli v souladu. 
Po nějakém času již pro ně budou tyto postoje na-
tolik důležité, že se jich nebudou chtít vzdát. 

Stanovení vzdělávacích cílů spojených s postoji a je-
jich vyhodnocení bývá často nejobtížnější částí sta-
novování cílů. Je to z toho důvodu, že si velmi často 
svých postojů nejsme vědomi a reagujeme proto 
na základě emocí a pocitů a vnímáme často své po-
stoje na základě líbí – nelíbí, dobře – špatně. 

Jak z popisu zaměření na posun v jednotlivých čás-
tech kompetence vyplývá, můžete využít Bloomo-
vu taxonomii jak pro stanovování vzdělávacích cílů 
pro celý projekt, tak vám může pomoci i při sta-
novování místa a výstupů jednotlivých aktivit. Je 
pravděpodobné, že jednou aktivitou se vám nepo-
daří posunout účastníky z úrovně 1 na úroveň 3.
Pokud v projektu chcete pracovat s postoji, je nut-
né se zaměřit na několik aspektů:
-  Vědomě plánovat aktivity, v nichž budou účast-

níci se svými postoji konfrontováni
-  Do programu zapojovat pravidelně části, v nichž 

mohou účastníci přemýšlet nad tím, co se s nimi 
a okolo nich děje a reflektovat případné změny 
nebo si ujasnit své otázky nebo nejasnosti.

-  Být schopni vhodně reagovat na emoce spoje-
né s postoji, jejich konfrontací a případnou změ-
nou

-  Být si sami vědomi toho, jaké postoje zaujímáte, 
proč a v čem jsou pro vás důležité a zároveň být 
schopni o nich komunikovat otevřeně

5.7 Financování

Zdrojů financování je široká škála a orientace 
v nich není vždy jednoduchá. Pro začátek alespoň 
částečné rozdělení zdrojů podle toho, odkud po-
cházejí.
Existují dva zdroje, kde je možné se dozvědět ale-
spoň o aktuálních grantových možnostech – jsou 
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jimi neziskovky.cz a e connect.cz. Zatímco u Nezis-
kovek si grantový kalendář musíte předplatit a cho-
dí vám potom přímo do emailu, Econnect je nutné 
sledovat a navštěvovat jejich stránky. Obě stránky 
jsou primárně zaměřené na neziskové organizace, 
do některých grantových schémat se s projekty 
(zvláště vzdělávacími) mohou zapojit i školy.

Mezi potenciální zdroje mohou patřit tyto skupiny 
dárců:
-  Nadace – obvykle mají specifické zaměření buď 

na téma anebo na konkrétní cílovou skupinu.
-  Evropské grantové programy – jsou zaměře-

né vždy na určitou oblast (základní vzdělávání, 
vzdělávání dospělých, rozvoj venkova,…) a cílo-
vou skupinu nebo region

-  Firemní dárcovství – v rámci společenské odpo-
vědnosti se stále více firem nějakým způsobem 
zapojuje do podpory společenského života. Ně-
které firmy mají vlastní nadace, jiné financují 
programy již existujících nadací a jiné se spíše 
věnují podpoře konkrétního projektu nebo or-
ganizace na základě vlastního know-how. Exis-
tují také programy dobrovolnictví, ať už jedno-
rázového nebo dlouhodobého, kdy zaměstnanci 
firem jdou pomoci na jeden nebo více dnů do 
konkrétní organizace.

-  Ambasády – ambasády jiných zemí mají obvykle 
svůj rozpočet na propagaci dané země v ČR, je-
hož část rozdělují ve formě malých grantů nebo 
příspěvků. Každá ambasáda má nastavena jiná 
pravidla a podporuje jiné druhy aktivit.

-  Instituty spojené se světovými jazyky – i když 
vám obvykle neposkytnou přímou finanční pod-
poru (výjimkou je British Council), mohou být 
tyto instituty zdrojem jazykové podpory nebo 
informací o tom, kam se v dané zemi obrátit. 
Instituty, které fungují v ČR jsou: 

British Counci• l (Velká Británie), 
Goethe Institut•  (Německo), 
Institut Francais de Prague•  (Francie), 
Instituto Cervantes•  (Španělsko). 

-  Crowdfunding – je možnost získání finančních 
prostředků na základě výběru veřejnosti. Na 
webových stránkách k tomu určených budete 
inzerovat mezi dalšími svůj projekt. Lidé potom 
klikají na projekt, který chtějí, aby byl podpo-

řen – pokud váš projekt dosáhne buď určitého 
počtu podporovatelů nebo určitou částku od 
dárců, pak vám donoři podporující daný crowd-
fundingový systém dají finanční podporu ze své 
strany. Způsobů, jak crowdfunding funguje je 
několik, pokud chcete být v jakémkoliv z nich 
úspěšní, potřebujete mít vytvořenu sociální síť 
podpory,  která bude schopná a ochotná nejen 
vás podpořit osobně, bude schopna i informa-
ce o potřebné podpoře dál šířit. Mezi crowd-
fundingové možnosti patří např. http://www.
nakopni.me/ nebo https://www.hithit.com/cs/
home.

Zažít dobrodružství – poznat přátele 2007

-  Sponzorství – bývá nejefektivnější variantou pro 
malé projekty, kde potřebujete zajistit primárně 
materiál nebo odborníky – malé firmy vám sice 
obvykle nedají peníze (a pokud ano, ne mnoho), 
přesto jsou schopny vás podpořit mnoha jiný-
mi způsoby – darují vám materiál, pracovní sílu, 
produkty – záleží na tom, co potřebujete. Je to 
pro vás v mnoha případech snazší a dlouhodo-
bě udržitelnější cesta – kromě zdrojů tím vytvá-
říte i kontakty ve svém okolí, které když budou 
mít pocit, že jdete dobrou cestou, mohou v bu-
doucnosti sami hledat způsoby, jakými vás pod-
pořit. Pokud nevíte kam se obrátit s ohledem 
na možné sponzory, zkuste začít u rodičů – znají 
své okolí a budou schopni vám dát různá dopo-
ručení (a zároveň vás i doporučit potenciálnímu 
sponzorovi, pokud se s ním znají…). Zároveň po-
kud se pustíte do získávání sponzorů, je dobré 
mít rozmyšleno, co jste schopni a ochotni jim 
jako škola nabídnout.

http://neziskovky.cz/
http://econnect.ecn.cz/
http://www.britishcouncil.cz/
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm
http://www.ifp.cz/
http://praga.cervantes.es/cz/default.shtm
http://www.nakopni.me/
http://www.nakopni.me/
https://www.hithit.com/cs/home
https://www.hithit.com/cs/home
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A jak si vybrat vhodný zdroj?
-  Vytvořte si reálný rozpočet, tzn. kolik peněz 

opravdu potřebujete a na co. Pak přemýšlejte, 
kde můžete zajistit materiální věci – někdy je 
jednodušší zajistit přímo materiál než finance 
na něj. Další variantou je přemýšlet, kdo vám 
může pomoci zdarma jako dobrovolník (rodiče, 
prarodiče, lidé v nějaké neziskovce, samotní žáci 
nebo vaši kolegové). To vše vám pomůže i v mo-
mentě, kdy byste žádali o grant a nebyl schválen 
nebo byl schválen v menší míře.

-  Zamyslete se kolik času a energii jste schop-
ní věnovat administrativě a byrokracii – psaní 
projektu, pravidelných zpráv, závěrečné zprávy, 
možné tvorbě dalších aktivit jen pro to, abyste 
finanční prostředky získali

-  Zamyslete se nad tím, na jaké zdroje se vám vy-
platí soustředit – grantová schémata vám mo-
hou často poskytnout větší finance, mají také 
mnohem větší administrativní zátěž. Příspěvek 
od nadace bude také spojen s psaním žádostí 
a zpráv, jejich velikost je však často menší, stej-
ně jako bývají finanční příspěvky. Ostatní způso-
by nebývají časově tak náročné, finanční zdroje 
z nich budou pravděpodobně také menší.

Příprava na premiéru Sněhurky

-  Konzultujte s odborníky – pokud si vyberete ur-
čité grantové schéma nebo nadaci – zkonzultuj-
te s nimi svůj záměr a vizi projektu a zjistěte, zda 
opravdu spadáte do skupiny těch, které chtějí 
a mohou podpořit.

-  Nespoléhejte se pouze na jeden zdroj na celý 
projekt – pokud vám finanční zdroj nevyjde, pak 
nezrealizujete vůbec nic. Když máte v záloze dal-
ší varianty, možná se vám nepovede zrealizovat 
všechno, něco však ano.

5.8  Co vám při tvorbě a realizaci 
projektu nepomůže…

-  Zaměření se na perfektní angličtinu. Pokud ne-
chcete cestovat na jiné kontinenty, pak jediná 
země, kde je možné najít rodilého mluvčího, 
je Británie. A Britové se za A do mezinárod-
ních aktivit příliš nezapojují a za B kromě vaší 
školy má zájem o spolupráci s nimi odhadem 
ještě 80% dalších škol – jak velká je tedy šan-
ce, že narazíte na skvělého partnera po všech 
ostatních stránkách? Ano, možné to je, chce to 
ovšem velké úsilí, čas, energii, dobré kontak-
ty a hodně štěstí. Přitom partneři v jiných ze-
mích mohou mluvit mnohem lepší angličtinou 
s ohledem jak na gramatiku, tak na využitelnou 
slovní zásobu.

-  Zaměření na „skvělé turistické“ místo – Chcete-
li vytvářet projekty, hledejte místa, která jsou 
zajímavá spíše svým koloritem než turistickou 
hodnotou. A to jsou všechna místa na Zemi.

-  Zaměření na získání financí z grantu – Pokud 
chcete vytvářet projekty pouze kvůli financím, 
z dlouhodobého hlediska si kopete pro sebe 
jámu. Budete nuceni slíbit mnoho věcí, kte-
ré pak budete muset dodržet. Je možné, že si 
grantem přiděláte mnoho dalších starostí a prá-
ce nad rámec vašich již existujících povinností 
a také je možné, že uprostřed podpořeného 
projektu začnete teprve zjišťovat, co všechno 
se od vás vlastně očekává a co všechno od vás 
ostatní (včetně partnera) očekávají. 

-  Předpoklad, že všichni ostatní si myslí, očekávají 
a mají zájem o to, co vy. Komunikace je nejčas-
tějším důvodem, proč projekty selhávají a lidi 
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z nich odcházejí frustrovaní. Dva tipy vám mo-
hou pomoci: Nepředpokládejte a pokud si ne-
jste jistí, tak se zeptejte.

-  Očekávání, že všechno půjde podle plánu. Lite-
ratura s tématy „jak žádat o finance“ radí, abys-
te na každou část projektu plánovali alespoň 
30% času navíc.

-  Nedostatečná příprava. Je vhodné si projekt 
časové rozdělit v poměru 40% - 40% - 20% ve 
smyslu příprava – realizace vyhodnocení a šíře-
ní výsledků. Zároveň se říká, že adekvátní pří-
prava je 80% úspěchu.  Nezačínejte tedy psát 
žádost o grant (a už vůbec ne vytvářet projek-
tovou myšlenku) týden před grantovou uzávěr-
kou. Nebudete mít možnost se s partnerem na 
všem domluvit, zapomenete na mnoho věcí 
a na kvalitě žádosti to bude stejně znát. Dejte 

si čas se zjištěním potřeb, začněte od menších 
aktivit a pravidelně si ověřujte, že to, co děláte, 
pořád ještě dává vaší cílové skupině smysl. Není 
horší pocit, než strávit dlouhou dobu přípravou 
něčeho, o co pak nikdo nemá zájem.

-  Nevytvářejte zbytečné aktivity. Často máme 
pocit, že musíme (zvláště pokud chceme získat 
finanční prostředky) naslibovat co nejvíce. Fak-
ticky tomu tak není – dobrý projekt se pozná 
podle toho, že aktivity na sebe navazují a všech-
ny dohromady dávají smysl a vedou k dosažení 
konkrétních cílů.

-  Nekopírujte jiné projekty. To, že nějaký projekt 
zafungoval v jiném místě s jinou skupinou ne-
znamená, že bude fungovat vám. Je logické, že 
hledáme inspiraci u jiných, jen si ji vždy upravuj-
me podle naší vlastní reality.

České učitelky na školách v Durynsku
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