
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 
projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 700
Čerpáno 700

Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:

 Cíl projektu

Plnění  výstupů 
projektu

1

2

3

4

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2021.

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 
projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených 
finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2021 (v 

položkách 2.1, 2.3, 2.4 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno u 
konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v 

jednotlivých položkách“.

Změna názvu univerzity.
Během řešení projektu došlo od 1. dubna 2021 ke změně názvu 

naší univerzity na Veterinární univerzita Brno (VETUNI).

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní 
předpisy VETUNI) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti.
Byla provedena analýza legislativního rámce za VETUNI a došlo k zapojení do tvorby analýzy současného legislativního rámce 
forem studia (činnost pracovních skupin ve spolupráci s NAÚ a MŠMT). Výstup splněn.

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

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

Analýza dosavadních zkušeností VFU Brno s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v kontextu zajišťování kvality 
vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia).
Byla provedena analýza zkušeností s různými formami výuky (kontaktní výuka, on-line výuka, asynchronní výuka), personálním 
a materiálním zajištěním on-line výuky a jejich dopad do zajištění kvality vzdělávací činnosti. Analýza byla prováděna na 
zkušenostech získaných během výuky zimního semestru 2020. Výsledky byly využity při on-line jednání pracovních skupin 
projektu. Výstup splněn.
Analýza terminologie pro popis a definici forem výuky a studia.
Byla provedena analýza terminologie v oblasti popisu forem výuky a studia. Výsledky byly využity při on-line jednání pracovních 
skupin a připomínkování společných výstupů projektu. Výstup splněn.
Aktualizace standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky na VETUNI.
Vzhledem k tomu, že na VETUNI jsou v současné době realizovány pouze prezenční formy studia, nemají závěry týkající se 
kombinované a distanční formy studia přímý dopad do našich standardů kvality. V souvislosti s pokračujícím projektem by mělo 
dojít, v souladu s návrhem závěrů projektu, k vymezení pravidel, rozsahu a podmínek pro využití on-line synchronní výuky v 
prezenční formě studia. Výstup splněn.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.
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V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:
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Název projektu: Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální 
metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku 

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
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Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

2022 420 000

Na tento projekt navazuje v roce 2022 
CRP 18+ Implementace standardů pro 
zajišťování kvality vzdělávací činnosti 

pro různé formy studia do 
akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality na jednotlivých VŠ, 
jehož cílem je definovat možnosti 

implementace příslušných standardů 
kvality pro různé formy studia do 
akreditačního procesu a systému 

zajišťování kvality vzdělávací činnosti 
na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s 

ohledem na nové standardy definující 
možnosti začlenění metod distančního 

vzdělávání do všech forem studia. 
Klíčovou agendou projektu bude 

koordinace postupu implementace 
těchto standardů do vnitřních 

předpisů jednotlivých VŠ a především 
tvorba jednotného metodického 

rámce pro posuzování plnění těchto 
standardů v rámci akreditačního 

procesu a pro jejich průběžné 
hodnocení a ověřování v rámci 

systému zajišťování kvality vzdělávací 
činnosti.    

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

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)



Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

700 700 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 450 460 10 1%

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)

0 0 0 0%

2.3

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

152 141 -11 -2%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

68 99 31 4%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0%
2.6 Cestovní náhrady 30 0 -30 -4%
2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

700 700 0 0%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.6

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

Cestovní náhrady - původně plánované prostředky na cestovní náhrady nebyly s 
ohledem na omezení cestování a pořádání jednání on-line formou využity. Celá částka 
byla převedena do kapitoly 2.4.

0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy (včetně pohyblivých složek) pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit 
projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení částky o 10 000 Kč. 
Prostředky byly převedeny z kapitoly 2.3. Celková plánovaná částka na osobní náklady 
byla snížena o 828 Kč.

460

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 
pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu. Oproti plánovanému 
rozpočtu došlo k nedočerpání částky 10 828 Kč z důvodu nižších odvodů na sociální 
zabezpečení. Část prostředků byla převedena do mezd a část do materiálních nákladů.

141

Materiální náklady (včetně drobného majetku) - papíry, tonery a další spotřební 
materiál související s realizací projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení 
této položky o 30 828 Kč. Důvodem byly vyšší náklady na pořízení tonerů a spotřebního 
materiálu potřebného pro realizaci projektu. Potřebné prostředky byly převedeny z 
kapitoly 2.3 a 2.6.

99

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


	Záv. zpráva dílčí CRP 2021

