
 



7



EQUAL  je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci 
a nerovnostem v zaměstnání

Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067

SUPORT – program podpory 
vzdělávání žen pečujících o děti do 

15 let
7. Řídící výbor 21.9.2007

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem





ZÁPIS
z řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT

konaného dne 29. 05. 2007 od 10,00 hodin v malé zasedací místnosti 
VÚHU, 

Budovatelů 2830 v Mostě
(4. patro, budova A)

A. Přítomni, omluveni, hosté: dle prezenční listiny
B. Průběh jednání:

Zahájení
Všechny přítomné uvítal generální ředitel RRA ÚK, pan Ing. Manfred 

Hellmich. Současně shrnul dosavadní výsledky, kterých bylo v 
projektu Suport již dosaženo. Dále byli účastníci řídícího výboru 

seznámeni s plánovanými body programu. 



ZÁPIS
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 29. 05. 2007

Stav projektu SUPORT – Akce 2 a 3
• Ing. Kohout jako zástupce koordinačního centra seznámil 

přítomné se současným stavem realizace projektu Sport. 
V úvodní části byla provedena kontrola plnění závěrů z minulého 

ŘV. Dále byli přítomní seznámeni:
• s dosavadními výsledky realizace projektu Suport,
• s činností OHK CV a realizovaným genderovým auditem,
• s činností poradenského centra partnera Asista, s.r.o.,
• s aktivitami KCP a OCHM, které se týkají zapojení do oblasti 

sociálních služeb i navazujících projektů,
• se stavem práce partnera ZČU Plzeň a s cílovou skupinou 

aspirující v projektu Suport na získání bakalářského vzdělání,



ZÁPIS
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 23. 02. 2007

• se stavem práce partnera OA Chomutov s cílovou skupinou aspirující na 
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, kdy z 901 plánovaných 
hodin je dosud odučeno 768 hodin,

• se stavem rozpočtu a s výzvou pro všechny partnery projektu, aby 
provedli inventuru svých nákladů, hlavně u položek, u kterých jim byly 
vráceny a nevyplaceny některé nárokované náklady. Koordinační skupina 
prověří položky neuznaných nákladů a přehled bude rozeslán jednotlivým 
partnerům projektu,

• o diseminačních seminářích, které se uskutečnili v Praze a Karlových 
Varech počátkem měsíce května,

• o dalším kurzu v oblasti kurzů všeobecné podpory. Tuto aktivitu zajistí
partner Mania,

• o 5-ti bodovém programu, který bude zpracován společně všemi partnery 
TCA a s termíny, které jsou v rámci mezinárodní spolupráce stanoveny,

• o termínech stanovených pro další národní akce pořádané do konce 
projektu. 



ZÁPIS
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 29. 05. 2007

Aktuální stav NTS skupiny E
O činnosti rozvojového partnerství Suport v rámci NTS 

hovořil p. Bocian. 
Seznámil přítomné s výsledky dosavadních jednání, která

se konají u řídícího orgánu, společnosti PWC v Praze. 
Poslední setkání NTS se uskutečnilo dne 3.5.2007. Na 
setkání byly projednány informace o novinkách 
v projektech a relevantních politikách.

Dále se pak projednávaly plánované mainstreamingové
akce. Následně bylo zaujato stanovisko k společnému 
prohlášení k Mezinárodnímu dni rovnosti žen a mužů. 



ZÁPIS
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
Mezinárodní spolupráce v rámci TCA ZOLA na úrovni A i B
O současném stavu realizace projektu v mezinárodní oblasti informovala 

účastníky zasedání zástupkyně předkladatele a manažerka projektu 
SUPORT paní Monika Moravcová. Seznámila přítomné s dalšími 
plánovanými akcemi a činnostmi v rámci mezinárodního rozvojového 
partnerství: 

a) seznámila přítomné s tematickými celky, které budou jednotlivá zahraniční
RP zpracovávat: - senzibilizace zaměstnavatelů - Lucembursko   
- motivace cílových skupin – Francie
- problematika insolvence – Německo
- integrace žen do zaměstnání – Česká republika

b) dále byli přítomní seznámeni s dalšími plánovanými mezinárodními akcemi. 
Jedná se o zahraniční cestu na úrovni A i B do Francie, která se 
uskuteční ve dnech 25.-2.6.2007, a o zahraniční služební cestu na úrovni 
B, která se uskuteční v SRN ve dnech 11.-14.7.2007 v Quedlinburgu. 
Obou akcí se zúčastní partneři českého RP.



ZÁPIS
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
Diskuse
• V diskusi vystoupila řada přítomných. Pan Bocian upozornil na čerpání

projektu v rámci Akce 3, kde je čerpání u většiny partnerů nedostatečné. 
Pan Eger ze ZČU pak navrhl, že je možné část rozpočtu ZČU v Akci 
převést na jiného partnera. Tuto možnost zřejmě využije OA 
v Chomutově. Při provádění změn je však nutné, aby partneři psali řádné
odůvodnění chystané změny. 

• Byl také vznesen dotaz ohledně udržitelnosti projektu. Na toto téma 
reagovala pí. Lhotská, že se jí ozval další zájemce o dálkové studium 
v projektu. Tyto reakce mohou být také dalším podnětem pro další
projekt. 

• K tématu se vyjádřil i pan Steiner, který považuje daný rozsah aktivit 
v rámci projektu Suport za příliš rozsáhlý, od nezaměstnaných až po 
vysokoškolské studenty. Pro některý z dalších projektů navrhuje tento 
okruh zúžit. Pan Eger přítomné informoval, že srovnatelné aktivity se 
v Evropě nazývají „Cesta II. Šance“. Paní Beranová s panem Steinerem 
zdůraznili význam hlídání dětí pro účastníky projektu.



ZÁVĚRY
z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu 

SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
Závěr
Řídící výbor projektu Suport schválil na své schůzi dne 29. 05. 2007 následující

návrhy:

– Jednotliví partneři projektu prověří čerpání svých dílčích rozpočtů a následně dojde 
k prověření rozpočtu celého rozvojového partnerství, který prověření zástupci OA CV a 
předkladatele projektu.

Zajistí: Reihs, Moravcová
– Zpracování návrhu mainstreamingové strategie jako výstup projektu Suport.

Zajistí: Bocian
– Je zapotřebí zajistit postup ohledně validace produktů projektu Suport. přípravu 

validačního procesu 
Zajistí pan Kohout. 
– V rámci zajištění finálních výstupů v rámci TCA je zapotřebí zajistit plánované materiály.

Zajistí: Bocian, Moravcová.

V Mostě,29.5. 2007
Zapsala M.Moravcová



Rozpočtové úprava č.46 
Změna právní kontinuity u partnera č. 01 – Obchodní akademie 

Chomutov

Dnem 01. 09. 2007 dochází u partnera č. 01 na základě sloučení
s dalšími vzdělávacími institucemi k změně následujících 
údajů: 

název organizace z Obchodní akademie Chomutov se mění na:
Obchodní akademie, Střední odborná škola 

gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, 
příspěvková organizace;

IČ z 61342696   na   00 082 520
Statutární zástupce partnera je  Ing. Karel Prager

Nově vzniklý partner nadále pokračuje v realizaci aktivit 
původního partnera č. 01 a také pokračuje v čerpání
rozpočtovaných nákladů, který náleží v rámci projektu 
partnerovi č. 01-Obchodní akademie Chomutov.



Rozpočtová úprava č. 47 
(vyžádaná změna)

V průběhu projektu Suport bylo dosaženo objektivních úspor v čerpání rozpočtu 
z následujících důvodů:

a) výběrového řízení na výpočetní techniku; levnější výrobky, 
b) podpory cílové skupiny vzhledem k jejímu složení, což nebylo možno před projektem 

určit, 
c) úbytku cílové skupiny - což nemůžeme ovlivnit, i když jsme skupiny o 100 % přeplnili,
d) použití referentských vozidel u předkladatele projektu místo plánovaných a 

rozpočtovaných soukromých vozidel,
e) nevyužití letecké přepravy v rámci TCA , který byla z organizačních důvodů nahrazena 

vlakovou nebo osobními vozidly.
V průběhu realizace projektu jsme uvedené úspory již řešili převodem mezi položkami 

v rámci limitu 15 %. Rozpočet na základě vaší výzvy krátíme v položkách, které
jednoznačně z výše uvedených důvodů nevyčerpáme:

Jedná se o následující úspory:
Položka Kč

Místní cestovné 40.000,-
Zahraniční cestovné 80.000,-
Diety místní 80.000,-
Diety zahraniční 100.000,-
Přímá podpora úč. 92.726,-
--------------------------------------------------

Celkem úspora 392.726,- Kč



Termín ukončení projektu SUPORT
Chtěli bychom Vás proto touto cestou požádat o stanovisko, do kterého data náš projekt 

Suport musí být nejpozději ukončen, tj. zda do 31.10.2007, či v souladu s Rozhodnutím do 
31.1.2008. K našemu dotazu dokládáme následující: 

1) Na počátku zahájení naší činnosti v rámci Akce 2 a 3 jsme obdrželi „Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. EQUAL/2/31“ ze dne 23. 11. 2005, kde je uvedeno jako nejpozdější
datum ukončení projektu den 31. 1. 2008. 

2) Následně jsme dne 16. 5. 2006 podávali žádost o hlášení změny č. 11. Toto hlášení
nepodstatné změny bylo schváleno pod č. 320 dne 30. 6. 2006. Tato změna vypovídá o 
změně aktivit a žádosti o zkrácení termínu konání projektu Suport pouze do 31. 10. 2007 
(viz příloha mailu). 

3) Jsme však nyní na vážkách, zda tento zkrácený termín trvání projektu Suport do 31. 
10. 2007 je platný, protože v souladu s Příručkou verze 1.2, která v té době platila, lze 
změnit délku trvání projektu pouze změnou podstatnou (viz Příručka str. 20, kap. 3.5.2). 
Tuto jsme však nepodávali. 

Žádáme Vás proto o stanovisko k výše uvedeným důvodům a o sdělení termínu délky 
trvání projektu, který budeme nadále považovat za závazný. 
Děkujeme Vám za podporu a omlouváme se za vzniklou komplikaci. 

S pozdravem 

Monika Moravcová
manažer projektu Suport 



Termín ukončení projektu SUPORT
Vážená paní Moravcová, 

v případě, který níže popisujete není změna Vašeho projektu platná, 
neboť jak správně uvádíte se změny délky trvání projektu provádí
prostřednictvím podstatných změn. Stávající datum ukončení Vašeho 
projektu je tak datem uvedeným v Rozhodnutí. 

To jest k  31.1.2008
Pokud tedy chcete provést změnu délky trvání projektu, podejte si prosím 

žádost o změnu podstatnou. 

Za vzniklou chybu se omlouváme. 

S pozdravem, 

Ivana Sobolíková
NPS EQUAL



Validace produktů projektu
Údaje o projektu

Příjemce: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.

Číslo projektu 
(MSSF Monit):

CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067
SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o 

děti do 15 let

Tématické
opatření:

4.1. Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj 
flexibilnějších  a účinnějších forem organizace 
práce a podpůrnějších služeb v oblastech Cíle 1



Identifikace produktu

Název produktu:

a) Program práce rodinných center 
b) Program práce poradenského centra 
c) Metodika kurzů reintegrace cílové skupiny
d) Metodika  podpory  středoškolského studia 
e) Metodika e-learningové formy podpory  
vysokoškolského studia

Specifikace produktu:
Geografické vymezení
(NUTS II): NUTS II  Severozápad

Formát produktu: a) Program práce- tištěná a elektronická veze 
b) Program práce – tištěná a elektronická verze
c) Metodika kurzů reintegrace- elektronická verze
d) Metodika podpory studia středoškolského studia-
elektronická verze multimediálními prvky
e) Metodika e-learningové formy podpory 
vysokoškolského studia- elektronická verze

Validace produktů projektu



Cílové skupiny: ženy pečující o děti do věku 15 let

Uživatelé produktu: a) Občanská sdružení zaměřená na podporu rodiny nebo žen
b) Organizace zaměřené na podporu osob s kumulací

individuálních  handicapů
c) Organizace zaměřené na podporu počítačové gramotnosti
d) Střední školy poskytující maturitní vzdělání s ekonomickým  

zaměřením
e) Vysoké školy využívající e-learningové formy podpory    

vysokoškolského studia s ekonomickým zaměřením
Cíle produktu: a) Podpořit zapojení cílové skupiny do  zvyšování kvalifikace

b) Odstranit bariéry, které brání osobám při začlenění do 
společnosti

c) Zajistit počáteční počítačovou gramotnost osobám které tuto 
problematiku neabsolvovali v průběhu vzdělávání

d) Vytvořit podmínky pro zkrácení dálkové formy studia a jeho 
úspěšné zakončení maturitní zkouškou

e) Vytvořit podmínky pro realizaci vysokoškolského studia 
s vyŠším podílem  e-learningové podpory  

Validace produktů projektu



Popis produktu: a) Program rodinných center je  zaměřený na podporu 
vzdělávání cílové skupiny 

b) Program práce poradenského centra je orientovaný 
na zpracování individuálních reintegračních
rozvojových  plánů cílové skupiny

c) Metodika navazujících tří typů kurzů zaměřených na 
uživatelské užití PC, Internetu a jejich využití v rámci 
samostatného podnikání

d) Metodika  podpory studia cílové skupiny při získání
ekonomického maturitního vzdělání je zaměřena na 
propojení neformálního a formálního vzdělávání

e) Metodika e-learningové podpory cílové skupiny je 
zaměřena na velmi problémovou fázi, kterou je   
zahájení kombinované formy vysokoškolského 
studia s ekonomickým zaměřením

Validace produktů projektu



Přidaná hodnota ve srovnání s 
ostatními dostupnými produkty

a) Program rodinných center zaměřený na podporu vzdělávání cílové skupiny má v rámci 
projektu k dispozici komplexní vzdělávací nabídku pro všechny kategorie  žen:
• s kumulací handicapů např.nezaměstnanost, nekvalifikovanost  a sociální problémy
• s potřebou zvýšit počítačovou gramotnost
• se zájmem o získání maturitního vzdělání
• se zájmem o zahájení vysokoškolského studia

b) Program práce poradenského centra při zpracování individuálních reintegračních rozvojových  
plánů cílové skupiny vyvinutý v rámci programu je využíván příslušným partnerem  
k bezplatnému řešení problémů občanů v regionální působnosti centra

c) Metodika kurzů reintegrace cílové skupiny má vyváženou teoretickou a praktickou složku a 
dostatečnou hodinou dotaci pro dosažení stanoveného cíle v oblasti počítačové gramotnosti

d) Metodika podpory studia cílové skupiny při získání ekonomického maturitního vzdělání
prolamuje bariéry mezi formálním a neformálním vzděláváním 

e) Metodika e-learningové formy podpory cílové skupiny při zahájení vysokoškolského studia 
s ekonomickým zaměřením minimalizuje cesty za vzdělání z oblastí kde nejsou vysoké školy 
a zpřístupňuje studium ženám pečujícím o děti

Validace produktů projektu



Příklad dobré
praxe

Všechny produkty byly v rámci projektu pilotně
ověřeny:

a) Program práce poradenského centra na 
čtyřech centrech

b) Program práce poradenského centra na dvou 
skupinách po 10 osobách

c) Metodika kurzů reintegrace ve  čtyřech cyklech 
pro 100 osob

d) Metodika podpory studia středoškolského 
studia- elektronická verze multimediálními 
prvky na jedné skupině 24 osob

e) Metodika e-learningové formy podpory 
vysokoškolského studia- elektronická verze na 
jedné skupině 23 osob

Validace produktů projektu



Silné
a
Slabé
stránky

a) Program rodinných center zaměřený na podporu vzdělávání cílové skupiny:
• Silná stránka – rozvoj vzdělávacích aktivit regionálních občanských sdružení
• Slabá stránka - komplexní vzdělávací nabídku je možno realizovat pouze 

v regionálně omezené lokalitě (okres Chomutov a Most)
b) Program práce poradenského centra při zpracování individuálních reintegračních

rozvojových  plánů cílové skupiny
• Silná stránka – komplexní řešení při odstranění problémů
• Slabá stránka - řešení je vázáno na finanční zdroje poskytovatele služeb
c) Metodika navazujících tří typů kurzů zaměřených na uživatelské užití PC, Internetu a

jejich využití v rámci samostatného podnikání
• Silná stránka – komplexní přístup k získání počítačové gramotnosti
• Slabá stránka - řešení je vázáno na finanční zdroje poskytovatele služeb
d) Metodika podpory studia cílové skupiny při získání ekonomického maturitního 

vzdělání
• Silná stránka – konkrétní funkční propojení formálního a neformálního 

vzdělávání s vysokou podporou pro samostudium a cílenou přípravou na 
vykonání maturitní zkoušky

• Slabá stránka - realizace programu vyžaduje specifickou přípravu 
pedagogických pracovníků, kterou v projektu nahradilo praktické pilotní
ověřování

e) Metodika e-learningové formy podpory  cílové skupiny při zahájení vysokoškolského
studia s ekonomickým zaměřením

• Silná stránka – praktické ověření metody blended learningu konkrétního 
studijního oboru

• Slabá stránka - realizace programu vyžaduje specifickou přípravu 
pedagogických pracovníků, kterou v projektu nahradilo praktické pilotní
ověřování



Presentace aktivit jednotlivých 
partnerů RP SUPORT

• OA Chomutov
• OHK Chomutov
• Západočeská univerzita Plzeň
• VŠFS Most
• RRA ÚK - závěry TCA



Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení
diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání

Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. 
CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o děti 
do 15 let

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým 
státním rozpočtem

Obchodní akademie, Chomutov



Počet žádostí o studium v rámci projetu převyšoval kapacity Obchodní akademie 
v Chomutově, proto byl počet přijímaných navýšen.

V projektu SUPORT zahájilo práci 24 žen pečujících o děti do 15 let. Výuka 
probíhala od prosince 2005 do srpna 2007.

Do 5. ročníku dálkového studia na školní rok 2007 / 2008 bylo od září 2007 
přijato 14 studentek.



V průběhu projektu absolvovaly studentky ve 123 konzultačních dnech 843 hodin 
konzultací z předmětů:

ekonomika účetnictví na PC

český jazyk a literatura dějepis

občanská nauka matematika

obchodní korespondence informační technologie

veřejná správa správní řízení

ruský jazyk německý jazyk

anglický jazyk



Vytvořené studijní materiály jsou uveřejněny na stránkách školy

http://www.oacv.cz/oacv/support/support-index.html

Pro další použití budou sjednoceny hlavičky jednotlivých materiálů a materiály 
budou k dispozici na záznamových mediích.

http://www.oacv.cz/oacv/support/support-index.html


Pro přijetí účastnic projektu do 5. ročníku dálkového studia bylo zapotřebí
vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovaly v průběhu žádného 
svého dosavadního studia, včetně projektu SUPORT.

Bylo zapotřebí vykonat rozdílovou zkoušku z předmětů:

statistika

zbožíznalství

hospodářský zeměpis

Všechny studenty tyto rozdílové zkoušky 

úspěšně vykonaly. 



Výuka v 5. ročníku dálkového studia bude probíhat podobně, jako v projektu 
SUPORT, každý čtvrtek od 14:20 hodin 7 vyučovacích hodin.

Studentky v dubnu 2008 vykonají praktickou maturitní zkoušku z odborných 
předmětů, v červnu 2008 vykonají, v případě úspěšného absolvování ročníku, 
ústní maturitní zkoušku z předmětů:

český jazyk a literatura

povinně volitelný předmět (matematika, cizí jazyk, informační technologie)

ekonomika

účetnictví



Závěrem lze konstatovat, že pilotní ověření metodiky podpory středoškolského 
ekonomického studia formou propojení formálního a neformálního vzdělávání
proběhlo k plné spokojenosti všech zúčastněných. 

Studentkám přejeme mnoho úspěchů nejen při přípravě v maturitním ročníku a 
následném vykonání maturitní zkoušky.



Aktivity partnerů: OHK



Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení
diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání

Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU 

a státním rozpočtem České Republiky

Okresní hospodářská komora 
Most

21. 9. 2007



Genderový audit
rovné zastoupení mužů a žen v zaměstnání

Osloveno: 300 zaměstnavatelů

- Členská základna OHK Most
- Ostatní

Reagovalo: 50 zaměstnavatelů



Genderový audit
rovné zastoupení mužů a žen v zaměstnání

1. Prezentační část 
2. Diseminační část
3. Zjišťovací část



Diseminační část

1. Existuje podle Vás diskriminace žen    
pečujících o děti do 15 let?



Diseminační část

Výsledek:  

ANO ………….. 30 firem …….60% 
NE …………….. 20 firem …….40%

Nahraditelnost!  



Zjišťovací část

1. Jaké je kvantitativní zastoupení mužů a 
žen ve vaší firmě? (důvod)



Zjišťovací část

Z celkového počtu 624 zaměstnanců:

muži: 468…..75%                   ženy: 156……25%

Výsledek:
Zaměstnavatelé vybírají zaměstnance dle
kvalifikace, nikoli dle pohlaví.

Obecně platí:
Více mužů – fyzicky náročná práce
Více žen – administrativa, školství



Zjišťovací část

2. Jaký je poměr mužů a žen ve      
vedoucích strukturách Vaší firmy?



Zjišťovací část

Výsledek:

muži: 189 …….77%      ženy: 57…..23%

Nerozhoduje pohlaví !!!
Rozhoduje kvalifikace !!!



Zjišťovací část

3. Pracují ve vaší firmě muži i ženy na  
stejných pozicích?



Zjišťovací část

Výsledek:

Ano:  47 firem  …….. 94% 
Ne:     3 firmy  ……… 6% 

ANO 



Zjišťovací část

4. Jsou ženy a muži pracující na stejných 
pozicích rovně odměňováni?



Zjišťovací část

Výsledek:

Ano:  49 firem …………..98%
Ne:     1 firma …………..  2%

ANO



Zjišťovací část

5. Nabízí vaše společnost ženám, 
mužům pečujícím o dítě do 15 let 
nějaké zvýhodněné podmínky?



Zjišťovací část

Výsledek:
Ano:  39 firem ……… 78%
Ne:    11 firem ……… 22%

Pružná pracovní doba, práce domů,
finanční pomoc, zkrácený pracovní
úvazek.



Závěrečné vyhodnocení
dotazníkového šetření

účast: 

Diskriminace podle pohlaví – neexistuje.
Důraz kladen na kvalifikaci.
Diskriminace žen (mužů) pečujících o
děti do 15ti let – EXISTUJE!



EQUAL SUPPORT 

ZČU v Plzni

• Prezentace – stav výuky v předmětech
• Plánované konzultace září

• Plán přestupu



Přehled předmětů – ukončení výuky

• Stav výuky na konci srpna 2007
Otevřeno

– Mikroekonomie D
– Podniková ekonomika 1 K 
– Psychologie v ekonomické praxi K 
– Základy informatiky D 
– Základy matematiky 1 K 
– Úvod do studia práva K 
– Makroekonomie Z
– Podniková ekonomika 2 D 
– Účetnictví 1 K 
– Základy informačních systémů Z 
– Základy matematiky 2 D
– Úvod do obchodního práva D
– Studium a práce se zdroji K 

K – uzavřeno, D – dokončení, možnost oprav, Z – zkoušky a zápočty



Hlavní aktivity červen - srpen

Zkoušky z klíčových předmětů EK1 a popř. EK2 proběhla na OA v Chomutově
2.6. a 23.6. 

Prezentace EQUAL a projektu SUPPORT:

• 18.6.07 na OA Chodov

• 19.6.07 na fakultě FEK ZČU v Plzni, pracoviště Cheb

• inovace prezentace na www FEK

Probíhaly konzultace v e-learningu včetně přípravy zkoušek na konec srpna a 
září 2007.

Mezinárodní spolupráce:

Workshop Francie – za FEK Ing. Javorská

Workshop Německo – za FEK dr. Eger, Ing. Javorská, dr. Egerová

Administrace

• příprava na ukončení projektu



Aktuální informace k výuce

Informace o stavu výuky:
• Období prázdnin mělo být přípravou studentek na závěrečné „zkouškové

období“.
Problémy:
• Až na výjimky studentky málo komunikovaly v e-learningu z hlediska výuky.

(částečně pochopitelné vzhledem k dovoleným a cílové skupině)
• Určitý problém se jeví zejména v předmětu ZIS.
Info:
• Proběhla komunikace k termínům a motivace Novinkami.
• Byly, a to v koordinaci s vyučujícími i vedením OA v Chomutově, stanoveny 

termíny zkoušek:
– 28.8.07 – ZM2 + 6.9.07 náhradní termín
– 8.9.07 – dokončení ZI, ZIS a dokončení ÚOP + konzultace jak se ZIS
– 15.9.07 – dokončení EK1 a zkouška z EK2
– ? Náhradní konzultace 29.9.07

• Byla projednána administrativa přestupu studentek dle legislativy fakulty do 
druhého ročníku studia (studijní oddělení, proděkan Ing. et Ing. Miloš Nový)



Plán přestupu

• Dle vnitřních norem fakulty přecházejí studenti absolvující první rozložený ročník 
studia po absolvování předmětů na základě své žádosti.

• Na konzultaci 8.9.07 obdrží studentky informace o stavu studia a o přestupu.
• Na konzultaci 15.9. po absolvování zkoušek obdrží potřebné formuláře.
• Další řešení je následující:

– Úspěšné studentky si vyřídí žádost a 12.10.07 je na FEK zápis do druhého ročníku a první
konzultace kombinovaného studia.

– Studentky, které již nestudují, ale úspěšně absolvovaly některé předměty, obdrží výpis a 
absolvování těchto předmětů na FEK ZČU v Plzni.

– Dle situace:
• Ještě jeden náhradní tutoriál a dozkoušení na OA v Chomutově koncem září.
• Možnost vykonání chybějící zkoušky přímo na fakultě v Chebu individuálně do 12.10.07.
• = při úspěšném dokončení též na základě žádosti přestup do druhého ročníku.

Poznámka: přestup je upraven vnitřními předpisy fakulty, formuláře, poplatek, rozhodnutí.



Konec prezentace

http://www.fek.zcu.cz/cz/EQUAL/suport.htm



Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení
diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání

Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. 
CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o děti 
do 15 let

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým 
státním rozpočtem

Obchodní akademie, Chomutov



Koordinační výbor projektu

Přehled indikátorů výstupů a výsledků a 
dopadů v akci 2 a akci 3

Kohout



Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2
Popis indikátoru Očekávaná hodnota Časový rámec

Aktivita 1. 
Počet zapojených  RC 4 ANO Od zahájení do 

konce projektu
Počet zapojených osob z CS I. Do činnosti RC 100 Zdokumentovat od 4. měsíce projektu 

do konce



Aktivita 2. 

Počet  zúčastněných osob z CS I. na 
pilotní realizaci 3 typů kurzů

225 ANO
a) 100
b) 100
c) 100

od 4. měsíce projektu do 
18. měsíce projektu

Počet osob z CS I. zapojených  do 
pilotního ověření podpory  
středoškolského ekonomického studia 
formou propojení formálního a 
neformálního vzdělávání

14 ANO 24 od 4. měsíce projektu 

Počet osob z CS I. zapojených do 
pilotního ověření podpory bakalářského 
ekonomického formou propojení
neformálního a formálního vzdělávání a 
využití E-learningové formy studia

12 ANO 23 Od 4. měsíce projektu

Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2



Aktivita 3.

3.1. Provedení diagnostiky kompetencí
a handicapu vybrané části cílové
skupiny.

250 ANO-NUTNO 
KVANTIFIKOVAT

0d 2. měsíce do 10. měsíce

3.3. Výběr cílové skupiny pro pilotní
ověření podpory středoškolského a 
vysokoškolského studia a asistence po 
dobu pilotního ověření

28 ANO 47 Od 2. měsíce do 4. měsíce

3.3.1. Reintegrační kurzy pro cílovou 
skupinu nezařazenou do pilotního 
ověřování

24 ANO- KVANTIF.
a) MOST
b) Chomutov

0d 6. měsíce

Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2



Aktivita 4.

4.2. Kontrola plnění aktivit a čerpání
rozpočtu partnerů

28 x ANO v rámci 
systému 
monitoringu

Jednou měsíčně

Aktivita 5.

Zpracování průběžných a závěrečných 
finančních a technický zpráv  včetně
zajištění auditu

14 x (vždy za 2 
měsíce) ANO

Jednání řídícího výboru a měsíční
vyhodnocení plnění aktivit a čerpání
rozpočtu

28 ANO
a) ŘV 8x
b) Int.monit.28

x

Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2



Aktivita 1. 

Metodika programu RC zaměřená na 
podporu vzdělávání CS I

1 ANO Závěrečný výstup z projektu

Aktivita 2.

Metodika podpory  všeobecného studia 3 typy kurzů
ANO

Závěrečný výstup z projektu

Počet osob z CS I.  ukončujících pilotní
ověření podpory středoškolského 
ekonomického studia formou 
propojení formálního a neformálního 
vzdělávání

9-ANO 12osob Závěr projektu

Počet osob z CS I.  ukončujících pilotní
ověření podpory bakalářského 
ekonomického formou propojení
neformálního a formálního vzdělávání
a využití E-learningové formy studia

7 Závěr projektu

Indikátory VÝSLEDKU v AKCI 2



Aktivita 3.

Metodika tvorby 
individuálních  reintegračních
plánů pro cílovou skupinu

1 návrh obsahu 
reintegračního
individuálního plánu a 
jeho ověření u skupiny 
24 účastníků
reintegračního kurzu

Závěr projektu

Proškolení lektorů
všeobecného a 
středoškolského vzdělávání
pro práci s cílovou skupinou

12 osob ČÁST 2.-4. měsíc projektu

Proškolení vedoucích RC 
v oblasti vzdělávacích a 
reintegračních možností CS

8 osob ANO 2.-4. měsíc projektu

Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2



Aktivita 4.

Mainstreamingová
strategie výstupů
projektu

1 strategie pro NTS ANO
1 jednoduchý průzkum 

cílové skupiny (feedback)

Závěr projektu

Aktivita 5.

Závěrečná zpráva 
v rámci TCA

1 zpráva Závěr projektu

Závěrečná zpráva o 
splnění cílů aktivit a 
indikátorů projektu

1 zpráva Závěr projektu

Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2



Indikátory DOPADU Akce 2
Aktivita 1.
Zvýšení prestiže RC  na veřejnosti ZDOKLADOVAT Po skončení projektu
Aktivita 2.
Zvýšení počtu zájemců z CS I. o další

zvyšování kvalifikace formou 
podpory středoškolského a 
vysokoškolského ekonomického 
studia formou propojení formálního 
a neformálního vzdělávání

18 osob ANO 
pravděpodobn
ě 12SŠ + 5VŠ

6 měsíců po skončení
projektu

Počet osob  z CS I. pokračujících po 
pilotním ověření podpory  
středoškolského ekonomického 
studia ve formálním studiu

6 osob ANO 12 
SŠ

6 měsíců po skončení
projektu

Počet osob z CS I. pokračujících po 
pilotním ověření podpory  
vysokoškolského ekonomického 
studia ve formálním studiu

6 osob ANO  ASI 
4

6 měsíců po skončení
projektu



Indikátory DOPADU Akce 2
Aktivita 3.

Využití proškolených lektorů pro práci 
s CS I. a vedoucích PC pro řešení
neintegrace CS I.

18 osob ANO
a) SŠ vyučující
b) RC- vedoucí

6 měsíců po skončení
projektu

Aktivita 4.

Využití metodiky finančního řízení a 
monitoringu projektových aktivit  
členy rozvojového partnerství
v dalších projektech

3 partneři 
a) RRA ÚK
b) OA CV
c) VŠFS

6 měsíců po skončení
projektu



Aktivita 5.

Využití mainstreamingové strategie 
zpracované v projektu pro využití v národních 
a nadnárodních sítích

1 pro Národní tematické sítě
1 pro mezinárodní partnerství

trvale

Využití závěrů TCA pro další rozvoj 
mezinárodní spolupráce při řešení nerovností
na trhu práce v rámci Evropské unie 

1 pro Národní tematické sítě trvale

Zvýšení úrovně specifických forem vzdělávání
určených primárně pro ženy pečující o děti do 
15 let

Rozvoj e-learningových forem studia a 
regionálních struktur, které zprostředkují tuto 
formu studia pro veřejnost v rámci 
celoživotního vzdělávání

trvale

Presentace nezbytnosti individuálního 
přístupu při hledání řešení reintegrace cílové
skupiny žen pečujících o děti na trh práce

Využití specifických forem vzdělávání v rámci 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro 
zvýšení jejich efektivity při reintegraci žen 
pečujících o děti na trh práce

trvale

Zvýšení povědomí společnosti o znevýhodnění
žen pečujících o děti při hledání a udržení
odpovídajícího zaměstnání

Rozvoj vstřícnějších forem pracovních 
poměrů pro skupinu žen pečujících o děti do 
15 let věku a vytváření podmínek pro jejich 
kariérní růst i v období péče o děti

trvale

Indikátory DOPADU Akce 2



Indikátory VÝSLEDKU v AKCI 3

Popis indikátoru Očekávaná hodnota Časový rámec

Konference 2 ANO DATUMY

Semináře 8 ANO Místa, datumy

Webové stránky 
projektu

1 ANO RRA náhled

Účastníci konferencí
a seminářů

200 ANO-pres.
listiny

Rozbor



Indikátory VÝSTUPU v AKCI 3
Popis indikátoru Očekávaná hodnota Časový rámec

Konference Základní údaje, principy a výsledky
ANO-prezentace

V průběhu projektu

Semináře Presentační program semináře
Detailní popis a řešené problémy
ANO program

Od 8. měsíce projektu 
do

Webové stránky 
projektu

Vytvoření portálu k průběžné
presentaci projektu a analýze 
názorové hladiny veřejnosti ANO

Od 1. měsíce projektu

1.4. Publicita 
tisková, 
rozhlasová a 
televizní

Vytváření masmediální presentace 
problematiky projektu SUPORT a 
průběžné výsledky řešení ANO

V průběhu projektu



Indikátory DOPADU Akce 3
Popis indikátoru Očekávaná

hodnota
Časový rámec

Zvýšení veřejného povědomí o 
problematice nerovného postavení
žen v ČR

Nelze Po skončení projektu

Presentace v TCA řešení problematiky  
reintegrace CS I  včetně jejích 
interních kategorií na trh práce v ČR

Nelze V průběhu projektu

Vznik a rozvoj místního partnerství
vzdělávacích  struktur, státních  a 
občanských institucí, které se 
zaměřují na reintegraci občanů se 
specifickým handicapem na trh 
práce

Nelze V průběhu projektu a 
přetrvávající po 
skončení projektu



VALIDACE projektu SUPORT

Cílem je dokladovat:
a) Inovativnost produktu (je uvedena v 

projektu jako kontextová)
b) Přidanou hodnotu produktu (ve vztahu k 

běžným produktům tohoto typu)
c) Představení produktu oponentům a 

uživatelům (a dosáhnout jejich uznání)
d) Zdokonalit mainstreamingovou strategii 

(pro šíření produktu a jejich udržitelnost)



Validace, audit, autoevaluace a 
mainstreamingový plán 

Validace je vnější změření a  uznání kvality výstupů z projektu probíhá
podle metodiky  NárodníPodpůrnéStruktury a ŘO CIP EQUAL

2 cizí experti schválení NPS (navrženi: Dr. Netolický, Ing. Bořecký)
Autoevaluace - je vnitřní, ale nezávislý, proces kontroly shody 

plánovaných výstupů, výsledků a dopadů s dosaženou realitou. 
Firma mající oprávnění ke kontrolní činnosti a zkušenosti s 
kontrolou projektů. Oslovena bude firma JK s.r.o.Chomutov

Audit je nezávislá, autorizovaná, kontrola finančního zajištění projektu 
v souladu s pokyny pro příjemce a platnou legislativou. Provádí
autorizovaný auditor jako službu.

Mainstreaming - je proces nebo způsoby přenositelnosti produktu do 
běžné praxe. Předpokladem je kvalita produktu a ideálním stavem je 
jeho převzetí nebo zapracování do regionálních nebo celostátní
dokumentů.



Harmonogram procesu validace
1. Odeslání tabulky A-identifikace produktu
2. Navržení 2 expertů validace –schvaluje NTS 

termín byl O7/2007
3. Provedení autoevaluace projektu
4. Připraví se validační jednání-TERMÍN, 

MÍSTO, POTVRZENÁ ÚČAST, Tabulka B pro 
účastníky+ metodologie validace, přehled 
autorů projektu a produktu, jména  
schválených expertů, tabulka A, 
autoevaluační zpráva



Harmonogram procesu validace
5. Vlastní validace: přítomní budou rozděleni do 4 základních a 2 

doplňkových skupin
5.1. skupina dalších RP z NTS (tzv. peers)
5.2. skupina potencionálních uživatelů - rodinná centra, vzdělávací

zařízení
5.3. schválení externí experti
5.4. autoři projektu a produktu (Ing. Bohumil Bocian, Monika 

Moravcová, Ing. Václav Kohout, Asista Mgr. Formánek, VŠFS Ing. 
Švec, OA CV Mgr. Reihs, ZČU Dr. Eger)

5.5. cílová skupina
5.6. tvůrci politik – státní správa a samospráva (místní, krajská, 

republiková)



6. Validační proces bude postupovat podle bodů
Tabulky C Validačního procesu:
6.1. Komentátor představí názor předkladatelů na 
konkrétní bod tabulky C
6.2. Názor na konkrétní bod doplní expert
6.3. Všichni přítomní mohou vznášet dotazy, 
připomínky a náměty k danému probíranému bodu
6.4. Komentátor uzavře diskusi k aktuálnímu bodu a 
shrne připomínky do 2.stránky  tabulky C 
6.5. skupiny budou mít 5 minut na zapsání bodů do 
tabulky C. Každý člen skupiny navrhne body a vedoucí skupiny vypočte průměr, který 
se zokrouhlí od 5,5 na celé číslo nahoru a pod uvedenou hodnotu na celé
číslu dolů.Pokud nebudou souhlasit s formulací připomínek viz bod 6.4. doplní si vlastní
připomínky

Harmonogram procesu validace



7. Po projednání všech bodů tabulky C převezme 
osoba pověřená vedením validačního procesu 
tabulky C od jednotlivých skupin a uzavře je 
svým podpisem

8. Manažerka projektu připraví finální zprávu + 
přílohy k odeslání do NPS

9. RP aplikuje případná doporučení do produktu
10. V případě neúspěšné validace je po 

vyžádaných úpravách produkt připraven k nové
validaci.

Harmonogram procesu validace



Závěrečný dokument

TCA-ZOLA
Projednaný návrh zástupců projektu 
SUPORT na ŘV úrovně A 27.4.07



Základní společný rámec komentáře, který 
zpracují partneři za svoje projekty

1. Východiska projektu – národní úroveň
problematiky - případně regionální specifika

2. Řešení problematiky v národním projektu
• Konkrétní partner popíše své řešení
• Doplnění řešení o Vědecký doprovod nebo 

autoevaluaci
3. Řešení problému v rámci TCA- Zola
• Na úrovni A- tuto část doplní řídící výbor
• Na úrovni B- tuto část popíše partner
4. Výstupy a závěry v národním partnerství
5. Zkušenosti a přínos TCA



Přidělená témata závěrečné
zprávy

1. Úvod k TCA ZOLA – zpracuje 
sekretariát

2. Témata přidělených inovací
• Lucembursko - senzibilita zaměstnavatelů
• FRA - motivace
• ČR - integrace žen do zaměstnání
• SRN – insolvence


	ZÁPIS�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
	ZÁPIS�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 23. 02. 2007
	ZÁPIS�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
	ZÁPIS�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
	ZÁPIS�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
	ZÁVĚRY�  z 6. řídícího výboru rozvojového partnerství projektu SUPORT konaného dne 29. 05. 2007
	Rozpočtové úprava č.46 �Změna právní kontinuity u partnera č. 01 – Obchodní akademie Chomutov
	Rozpočtová úprava č. 47 �(vyžádaná změna)
	Termín ukončení projektu SUPORT
	Termín ukončení projektu SUPORT
	Validace produktů projektu
	Validace produktů projektu
	Validace produktů projektu
	Validace produktů projektu
	Validace produktů projektu
	Validace produktů projektu
	Presentace aktivit jednotlivých partnerů RP SUPORT
	Obchodní akademie, Chomutov
	Aktivity partnerů: OHK
	Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení �diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání�Číslo programu 2004CZ050PC001, Proje
	Genderový audit�rovné zastoupení mužů a žen v zaměstnání
	Genderový audit�rovné zastoupení mužů a žen v zaměstnání
	Diseminační část
	Diseminační část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Zjišťovací část
	Závěrečné vyhodnocení dotazníkového šetření
	EQUAL SUPPORT �ZČU v Plzni 
	Přehled předmětů – ukončení výuky
	Hlavní aktivity červen - srpen
	Aktuální informace k výuce
	Plán přestupu
	Obchodní akademie, Chomutov
	Koordinační výbor projektu
	Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2
	Indikátory VÝSTUPU v AKCI 2
	Indikátory VÝSLEDKU v AKCI 2
	Indikátory DOPADU Akce 2
	Indikátory DOPADU Akce 2
	Indikátory VÝSTUPU v AKCI 3
	VALIDACE projektu SUPORT
	Validace, audit, autoevaluace a mainstreamingový plán 
	Harmonogram procesu validace
	Harmonogram procesu validace
	Harmonogram procesu validace
	Harmonogram procesu validace
	Závěrečný dokument
	Základní společný rámec komentáře, který zpracují partneři za svoje projekty
	 Přidělená témata závěrečné zprávy



