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Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Přehled jednání s aktéry vzdělávání v regionu

skudej@jcu.cz skudej@jcu.cz

BcA. Štěpán Kuděj, DiS. et DiS.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
www.jcu.cz
605 531 606

BcA. Štěpán Kuděj, DiS. et DiS.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
www.jcu.cz
605 531 606

Cíl splněn. V průběhu roku 2020 byli v rámci projektu (i přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií koronaviru v ČR) 
realizovány aktivity vedoucí k povzbuzení zájmu o studium VŠ u žáků SŠ a ZŠ. V rámci projektu vznikl webový portál 
chcistudovat.cz, na kterém návštěvníci z řad studentů a žáků ZŠ a SŠ nalezli detailní informace o významu studia VŠ a jeho 
průběhu. Zároveň s tím byla realizována reklamní kampaň motivující ke studiu VŠ a částečně také kontaktní kampaň na SŠ s 
cílem přiblížit studium VŠ a pomoci s orientací ve studijních programech a oborech VŠ. Pro absolventy SŠ byla zároveň 
realizována aktivita pro lepší orientaci ve vysokoškolském prostředí a pro přípravu na unikátní prostředí a systém výuky 
vysoké školy.   

Předměty a materiály pro posílení motivace žáků SŠ a ZŠ.

Splněno. Na základě analýzy problematiky, zkušeností a současné situace byl vytvořen komunikační manuál (včetně ročního 
plánu aktivit) který definuje a umožnuje realizovat řízenou, efektivní a kontrolovatelnou komunikaci směrem k relevantním 
cílovým skupinám.

Realizované akce a aktivity, doložené fotodokumentací.
Splněno. V rámci projektu byla realizována řada aktivit naplňující cíl projektu, jednalo se především o vytvoření webového 
portálu chcistudovat.cz, reklamní kampaň pro podporu motivující ke studiu VŠ, kontaktní kampaň formou DOD JU, roadshow 
na školách, seznamovacího kurzu pro absolventy SŠ a sada videopřednášek k danému tématu. 

Splněno. V rámci projektu byl vytvořen informační portál chcistudovat.cz, kde studenti SŠ a ZŠ nalezli potřebné informace ke 
studiu VŠ.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program
e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Směřuj VýŠ

Od: 1. 1. 2020

641
641

Název projektu:

Informační materiály pro CS žáků SŠ, ZŠ

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

Manuál a roční AP pro činnost na povzbuzení zájmu o VŠ vzdělání

Splněno. Díky projektu a vzhledem k situaci související s pandemií koronaviru v ČR vznikla sada videopřednášek motivujících 
studenty SŠ a ZŠ ke studiu na VŠ a také reklamní kampaň s cílem motivovat tyto studenty k rozhodnutí jít studovat VŠ. V rámci 
projektu bylo také pořízeno materiálové vybavení pro lepší kontaktní prezentaci studia VŠ. 

Splněno. V průběhu realizace projektu byla monitorována činnost regionálních platforem vzdělávání. Hlavním aktérům byly 
předány výstupy z tohoto projektu pro další využití. Zároveň s tím proběhla 2 společná projektová setkání partnerů, při 
kterých byly sdíleny zkušenosti z činností a akcí pro CS a vzájemné předání výstupů projektu.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cílem projektu je povzbuzení zájmu a zlepšení detailnější orientace v oborech studia na vysoké škole u žáků SŠ a ZŠ v 
regionech obou partnerů.

0
0



Změny v řešení

Číslo změny

1.
2.

Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč)
Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 
dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

641 641 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 150 120 -30 -4,68%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 
dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé 
odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených 
podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník)

50 45 -5 -0,78%

2.3

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

51 56 5 0,78%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

180 123 -57 -8,89%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 180 269 89 13,88%
2.6 Cestovní náhrady 15 4 -11 -1,72%
2.7 Stipendia 15 24 9 1,40%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

641 641 0 0,00%

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 
uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 
že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.



Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

120

Ostatní osobní náklady – DPP pro koordinátora a odborného pracovníka zapojeného 
do přípravy a realizace audiovizuálních aktivit v projektu (moderátor, redaktor, editor 
apod.). Vzhledem ke změně podílů jednotlivých aktivit (z důvodů pandemie) 
naplňujících cíle projektu nebyla položka vyčerpána v plné výši, zbylé prostředky byly 
použity na hrazení služeb spojených s tvorbou audiovizuálního obsahu. Vzhledem ke 
změně struktury nákladů došlo k menšímu čerpání v této položce na úkor položky 2.3. 
(5 tis. Kč)

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

4

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých položek) pro pozice hlavního koordinátora projektu, 
koordinátory aktivit, grafika, specialistu na sociální sítě, kteří se podíleli na realizaci 
činností, plnění cílů a na výstupech projektu. Vzhledem ke změně podílů jednotlivých 
aktivit (z důvodů pandemie) naplňujících cíle projektu nebyla položka vyčerpána v plné 
výši, zbylé prostředky byly použity na hrazení stipendií a služeb spojených s tvorbou 
audiovizuálního obsahu.

Služby a náklady nevýrobní – reklamní a propagační služby (reklama v online prostředí 
– PPC reklama, placená inzerce na sociálních sítích, dále v tisku, rádiu, TV apod.), 
audiovizuální služby (vytvoření audiovizuálních přednášek), grafické a tiskové služby, a 
to od návrhů, přes přípravu, sazbu, přípravu tiskových dat (bannery, plakáty, 
billboardy atd.). Služby související s realizací projektu převýšily plánovaný rozpočet na 
úkor ostatních položek z důvodů nutnosti změny podílů jednotlivých aktivit 
naplňujících cíle projektu a nutnosti realizovat aktivity vzhledem k pandemii 
především v dostupném online prostředí. 

Cestovní náhrady nebyly plně využity díky nutnosti realizovat většinou setkání online 
(pandemie) a byly převedeny do služeb, kde naopak plánované výdaje  překročily 
plánovanou sumu.

45

56

123

269

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. Vzhledem 
ke změně struktury nákladů v položkách 2.1 a 2.2. došlo k navýšení čerpání odvodů o 5 
tis. .

Materiální náklady – pořízení vybavení pro realizaci kontaktní kampaně. Vzhledem ke 
změně podílů jednotlivých aktivit (z důvodů pandemie) a nutnosti realizovat ativity 
především v dostupném online prostředí, aby bylo dosaženo cílů projektu, nebyla 
položka vyčerpána v původně plánované výši, zbylé prostředky byly použity na hrazení 
služeb spojených s tvorbou audiovizuálního obsahu a realizace online aktivit.

Stipendia pro studenty JU spolupracující jako odborný personál při přípravě a realizaci 
aktivit naplňující cíle projektu, především v naplnění aktivity  na usnadnění přechodu 
žáků ze SŠ na VŠ a přípravě na unikátní prostředí a systém výuky vysoké školy. 
Vzhledem k většímu zájmu ze strany CS o seznamovací kurz, byla tato položka 
přečerpána na úkor položky 2.1.

24
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