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4.8. Vazba IPRM na související opera ční programy 

 

Aktivita 2.1.2 
Název aktivity Zvyšování kvality a nabídky vzd ělávání 
Číslo specifického cíle  2 

Vazba na prioritní oblast 

Přitažlivá m ěsta 
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb 
Ekonomický rozvoj 
f) podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost 
g) zvyšování kvality pracovní síly 

Financující OP 
Operační program Vzd ělávání pro 
konkurenceschopnost 
Operační program Lidské zdroje  

Cíle aktivity 
Zvýšit vzd ělanost d ětí a mládeže jako potenciál do 
budoucnosti p ři uplat ňování se v dalším studiu a na 
trhu práce.  

Popis aktivity 

Aktivita se zaměřuje na vytváření moderního a funkčního 
zázemí pro vzdělávací instituce podporou tvorby a 
rozšíření vzdělávacích programů. 
Obsahem v rámci realizace projektů bude řešit zajištění 
rozšíření výuky nových netradičních předmětů, mohou 
vzniknout i nové programy, kurzy i pro výuku osob v rámci 
celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace. Možnosti 
tvorby nových výukových programů umožní zlepšit 
nabídku vzdělávacích programů a zvýší atraktivnost škol. 

Popis, jakým zp ůsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Měkké projekty na vzdělávací aktivity budou moci získat 
bodové zvýhodnění v porovnání s konkurencí dalších 
předkládaných projektů, a zvýší se tedy pravděpodobnost 
úspěchu získání prostředků. Tato příležitost může zvýšit 
vzdělanostní a znalostní potenciál obyvatel města 
a motivovat lidi k životu právě v Olomouci.  
Naplnění cíle bude zajištěno realizací projektů v rámci níže 
zmíněných aktivit. Aktivita bude zajišťovat část cíle 
zaměřenou na rozvoj vzdělanosti. Cíl bude naplněn 
pomocí kvalitních podmínek pro rozvíjení znalostí 
a dovedností žáků a studentů na všech stupních vzdělání 
prostřednictvím moderního a funkčního zázemí. Zvyšování 
znalostí, odborností a zkušeností všech věkových kategorií 
všech oborů je nezbytné za účelem generování silného 
znalostního potenciálu pro rozvoj ekonomiky města 
i regionu. S tím souvisí důležitý prvek - podporou 
konkurenceschopností jedinců, je zároveň řešena otázka 
boj proti nezaměstnanosti. 
V rámci cíle by mělo dojít k neutralizaci následujících 
slabých stránek a hrozeb:  
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Nedostatek atraktivní nabídky pro trávení volného času 

dětí a mládeže 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
V rámci cíle by mělo dojít ke změně slabé stránky na 
silnou zejména u následujících slabých stránek:  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 
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zaměřených oborů 
• Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ v (nově vzniklých 

rezidenčních částech města) 

Popis výchozího stavu 

Aktivita řeší zejména slabé stránky a hrozby, které 
konstatují současný stav vzdělanostní nabídky.  
• Místní univerzity nabízí velmi málo technicky 

zaměřených oborů 
• Neschopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce 

v oblasti vzdělávání 
• Vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných osob 

humanitního směru vzhledem k pracovní nabídce 
• Rostoucí míra kriminality 
• Nedostatek moderních metod ve vyučování 
• Nízká počítačová gramotnost starších obyvatel 
 
Aktivita řeší rozvíjení silných stránek a příležitostí na 
základě, kterých bylo téma vymezeno: 
• Vysoký podíl zaměstnaných ve službách 
• Podpora specifických forem vzdělávání 
• Tradiční univerzitní město 
• Široká nabídka vzdělávacích zařízení včetně 

terciérního 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledk ů, výstup ů a dopad ů aktivity)  

• Příprava nových vzdělávacích programů v počátečním 
vzdělávání 

• Podpora výuky cizích jazyků a ICT v počátečním 
vzdělávání 

• Vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol 
v počátečním vzdělávání 

• Inovace studijních programů v souladu s požadavky 
znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce středního, 
vyššího a vysokoškolského vzdělávání 

• Rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního 
studia 

• Vzdělávání pracovníků SŠ, VŠ a institucí celoživotního 
vzdělávání 

• Vytváření a rozvoj spolupráce mezi institucemi 
terciárního vzdělávání 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání 
• Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

a úředníků nejen ze školství 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Nepřipravenost projektů – začít s přípravou projektové 
dokumentace projektů co nejdříve 
Nezískání dotace z příslušného OP – realizace projektů by 
se může oddálit při podání do další výzvy 

Vhodní p říjemci aktivity  

• Statutární město Olomouc 
• Příspěvkové organizace Statutárního města Olomouc 

a městských částí 
• Základní a mateřské školy 
• Střední školy, vysoké školy 
• Neziskové organizace v oblasti vzdělávání 
• Podnikatelské subjekty v oblasti vzdělávání 

Vliv na cílovou skupinu 

• Děti, žáci, studenti 
• Pedagogové 
• Nezaměstnaní 
• Dospělí v rámci celoživotního vzdělávání  
Zlepšení vzdělávacích možností pomůže cílové skupině se 
lépe umístit v dalším studiu a dále na trhu práce 
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v konkurenci s dalšími jedinci 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 0 0 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 
Dotace z rozpočtu TOP celkem 100 217 900 000 
Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 217 900 000 
Celkové p ředpokládané výdaje 217 900 000 
 

Indikativní seznam projekt ů a jejich p ředpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogram 
Pořadí Název projektu Náklady 

projektu Zahájení 
činnosti 

Ukon čení 
činnosti 

1. Cesta do minulosti 11 000 000 Kč 3/2010 2/2013 
2. Mezníky - klíčové okamžiky regionální 

kulturní a historické paměti  18 000 000 Kč 9/2010 8/2013 
3. Školní portál distanční podpory 

počátečního vzdělávání 42 000 000 Kč 9/2010 8/2013 
4. Mapování významných objektů 

Olomouckého kraje 8 000 000 Kč 1/2010 12/2012 
5. Školní seznamka 6 000 000 Kč 09/2010 08/2013 
6. Quo Vadis - cesta ke vzdělání 30 000 000 Kč 11/2009 10/2012 
7. Společně 40 000 000 Kč 11/2009 10/2012 
8. Kompetentní škola - rozvojem vzdělání 

ke zvýšení konkurenceschopnosti 20 000 000 Kč 11/2009 10/2012 
9. Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka 

přírodovědných předmětů na ZŠ 15 000 000 Kč 01/2010 08/2011 
10. Rozvoj znalostního potenciálu pro další 

vzdělávání edukátorů v Olomouckém 
kraji 3 052 600 Kč 2009 2011 

11. Inovace ekonomických předmětů s 
důrazem na regionální aspekty 
Olomouckého kraje 7 500 000 Kč 4/2010 3/2013 

12. Kompetentní lektor jako záruka efektivní 
výuky 6 506 661 Kč 5/2010 4/2013 

13. Specializace Facility management neuvedeno 4/2010 3/2013 
14. Inovovaná koncepce studia 

kvantitativních metod pro ekonomy neuvedeno 4/2010 3/2013 
15. Centrum dalšího vzdělávání zaměstnanců 

sociálních služeb 85 000 000 Kč 3/2010 8/2012 
16. Kariérový koučink do škol 5 900 000 Kč 2/2010 1/2013 
17. Moderně a ověřeně pro děti 5 500 000 Kč 1/2010 1/2012 
18. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky 

základních a středních škol 4 500 000 Kč 3/2010 6/2012 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 


