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NÁVRH  

 

a) Zřídit po projednání a se schválením Akademického senátu MU součást Masarykovy 

univerzity v postavení univerzitního pracoviště podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o 

vysokých školách s názvem „Centrum občanského vzdělávání“ (ve zkratce „COV“) 

s účinností k 1. červenci 2010.  

b) Aktualizovat Organizační řád MU a směrnici č. 1/210 Pravidla sestavování rozpočtu a 

hospodaření MU ve smyslu bodu a) s účinností k 1. červenci 2010.  

c) Zabezpečit vydání organizačního řádu COV MU ve shodě s vnitřními normami MU a 

ve smyslu předchozích ujednání s MŠMT s účinností k 1. červenci 2010. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

 
Centrum občanského vzdělávání (COV) bylo na Masarykově univerzitě ustaveno (v rámci 

rektorátu MU) rozhodnutím rektora přijatým k bodu A.2. porady vedení MU dne 22. června 

2009 na základě návrhu č.j. 12838/2009/PV. Ustavení COV na MU se opíralo o dohodu 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jejíž parametry jsou 

formalizovány materiálem MŠMT č.j. 9671/2009-6 schváleným ministrem školství, mládeže 

a tělovýchovy, v němž se mj. uvádí:  

 
„Vznik Centra občanského vzdělávání je klíčovým krokem pro další rozvoj oblasti občanského 

vzdělávání. Tímto krokem bude vytvořeno koordinační centrum aktivit a projektů garantujících odbornou kvalitu 

v oblasti občanského vzdělávání a formulující expertní stanoviska pro nastavení politických kroků v oblasti 

výchovy a vzdělávání k demokratickému občanství. V současné době reaguje na potřeby občanského vzdělávání 

zejména občanská společnost a neziskový sektor. Kurikulární reforma představuje v tomto směru příležitost ve 

vzdělávání žáků v občanském vzdělávání, prozatím však nevyužitou v plné míře. Vzdělávání dospělých není 

věnována dostatečná pozornost jak ze strany neziskového sektoru tak ze strany státních institucí. Vzdělávání 

občanů k demokratickému občanství, k jejich svobodnému a kritickému myšlení je však jedním ze základních 

pilířů demokratické politické kultury a demokratické občanské společnosti. Centrum bude kromě naplňování této 

zásadní funkce zároveň plnit cíle stanovené v dokumentech Rady Evropy, k nimž se Česká republika přihlásila. 

Jedná se zejména o „Deklaraci a program výchovy k demokratickému občanství založenému na právech a 

odpovědnosti občanů“ přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. května 1999 na jeho 104. zasedání a o 

„Doporučení (200) 12 Výboru ministrů členským státům – výchova k demokratickému občanství“, které přijal 

Výbor ministrů Rady Evropy dne 16. října 2002 na 812. jednání náměstků ministrů.   

 

Mezi hlavní aktivity Centra občanského vzdělávání bude patřit v první řadě identifikace podstatných 

témat z hlediska občanského vzdělávání a zajištění jejich efektivní komunikace s širokou veřejností. Centrum 

bude koordinovat existující projekty, iniciovat projekty nové, případně je také realizovat. Bude pracovat 

s výstupy odborných výzkumů a výzkumy samo zadávat. Centrum bude spolupracovat se všemi relevantními 

partnery – s NNO, státními institucemi, výzkumnými institucemi jako např. s vysokými školami a také se 

zahraničními partnery. Dále bude Centrum vytvářet strategické materiály pro politiku občanského vzdělávání a 

stanovovat měřítka kvality, a tak působit jako expert a garant kvality občanského vzdělávání. Jedná se o cíle, 

které začne Centrum plnit v několikaletém časovém horizontu, ideální působení ve zmiňované šířce 

předpokládáme minimálně po pěti letech jeho fungování. 

 

Z hlediska institucionální formy je navržen model nezávislého institutu, který bude součástí Masarykovy 

univerzity v Brně. Tento model byl s rektorem MU domluven. Centrum bude mít statut samostatného útvaru 

v rámci Masarykovi univerzity v Brně. Centrum bude mít 2 kontrolní orgány – Radu Centra občanského 

vzdělávání a Vědeckou radu Centra občanského vzdělávání. Centrum bude řízeno ředitelem, kterého jmenuje 

rektor Masarykovy univerzity ve shodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhů Rady 

Centra občanského vzdělávání.“ 

 

V rámci COV ustaveného od 1.7.2009 byly již ve druhé polovině roku 2009 realizovány 

přípravné aktivity hrazené z dotace poskytnuté MŠMT podle ukazatele M Pravidel pro 



poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám. Od 1.4.2010 je na Centru 

občanského vzdělávání realizován projekt Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost s názvem Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a 

aktivnímu občanství – Centrum občanského vzdělávání. Tento projekt byl univerzitou podán 

ve shodě s plánem uvedeným v materiálu MŠMT č.j. 9671/2009-6 a byl v rámci prioritní osy 

7.1. Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen k realizaci 

v období  do 31.12.2012 s celkovým rozpočtem (způsobilými náklady) ve výši 19 410 262,20 

Kč.  

 

Podle závěrů projednání mezi předkladatelem tohoto návrhu a kvestorem je objem a povaha 

činností realizovaných COV (zejména v rámci schváleného projektu, ale výhledově i mimo 

tento projekt) obtížně slučitelná s povahou činností rektorátu MU, v němž je COV prozatím 

začleněno. (Rektorát podle čl. 12 odst. 1 Statutu MU „vykonává správní a hospodářské 

činnosti pro MU jako celek“.)  

 

Proto se navrhuje vyčlenit jako samostatnou součást MU ve smyslu výše uvedeného návrhu. 

Toto řešení bylo navrhováno již  materiálu č. j.  12838/2009/PV projednaným na poradě 

vedení MU dne 22. 6. 2009, dosud však nebylo realizováno.  

 

V rámci hospodářské struktury MU bude COV začleněno jako součást sdruženého 

hospodářského střediska Rektorátu (čl. 6 směrnice č. 1/2010).  

 

Ekonomické zabezpečení činnosti COV je kryto projektem OP VpK CZ.1.07/1.2.00/14.0084.   

 


