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Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství 

projekt Centrum občanského vzdělávání 

 

Zpráva o stavu projektu k 28. květnu 2010 
 

 

Tato zpráva podává aktuální obraz podstatných událostí a skutečností, jež v rámci projektu COV 

doposud proběhly. Současně nastiňuje, jaké jsou nejpodstatnější kroky projektu v budoucnosti, a čím 

se bude tým zabývat zhruba v horizontu nejbližší monitorovací zprávy – tedy do července 2010.  

 

1. Dosavadní vývoj projektu 

 I přes počáteční časový skluz v úvodu projektu se díky značnému nasazení celého týmu daří 

postupovat v klíčových otázkách tak, aby v konečném důsledku nedošlo ke zpoždění 

klíčových aktivit. 

 V probíhající první etapě projektu nejsou vyhodnocovány žádné indikátory stanovené 

právním aktem pro příjemce dotace z OPVK. Přesto v projektové plánovací fázi klademe velký 

důraz na to, abychom v budoucnu všechna kritéria indikátorů v pořádku splnili. 

 

1.1. práce týmu 

1.1.1. ustavení týmu 

Jaroslav Petřík (manažer projektu – úvazek 1)  

Ondřej Matějka (manažer vzdělávacích aktivit – úvazek 0,5) 

Filip Hotový (manažer vzdělávacích aktivit – pracovní úvazek 0,5)  

Ondřej Horák (věcný manažer výukových materiálů – pracovní úvazek 1)  

Tomáš Protivínský (věcný manažer evaluací a průzkumů – úvazek 0,5)  

Vladimír Smékal (věcný manažer evaluací a průzkumů – úvazek 0,5)  

K dořešení: finanční manažer projektu (viz bod 2.1.1) 

1.1.2. setkání celého týmu 16.4.2010 – start prací v projektu 

 První setkání, kde se sešel celý tým. Seznámení a představení členů týmu.  

 Ujasnění klíčových pracovních pozic, rolí a základní agendy. 

 Otázky vizuální identity COV a jednání s grafiky o logu a dalších prvcích vizuální 

identity centra. (Tyto otázky byly již v roce 2009 v rámci přípravných prací 

řešeny ve spolupráci s OVVM RMU.)  

 Ujasnění základních postupů a principů při analytické práci. Prvotní zaměření a 

klíčové otázky výzkumu. Stanovení základních evaluačních prostředků v rámci 

analýzy.  

 Rozdělení a určení základních úkolů pro nejbližší období. 

1.1.3.  setkání celého týmu 7.5.2010 

 Aktuální vývoj a posun v projektu, prodiskutování aktuálních témat (stav 

jednání s MU, otázka smluv atd.) 

 Posun v otázkách kanceláří pro COV a dále představa a potřeby společných 

prostor. 
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 Vývoj v otázkách vizuální identity – představení finální podoby loga COV. 

 Zprávy o vývoji v analytické práci. Představení základních zpracovávaných 

výzkumů. Ujasnění dalšího směřování práce. 

 Plán vytváření sítě spolupracujících subjektů v krajích. 

 Otázky komunikačního portálu projektu. 

 Možné další příležitosti spolupráce v oblasti občanského vzdělávání. 

 Rozdělení úkolů a plán dalšího postupu v projektu. Práce na konečné podobě 

harmonogramu projektu (viz příloha č. 1 této zprávy). 

1.1.4.  průběžné pracovní schůzky členů týmu 

 V obdobích mezi schůzkami celého týmu probíhají dílčí schůzky jednotlivých 

členů týmu, na nichž se řeší konkrétní aktuální otázky. 

 

1.2. zajištění zázemí projektu 

1.2.1.  kancelář 

 Výrazným úspěchem pro zajištění úspěšného provozu projektu bylo dohodnutí 

a poskytnutí kanceláře. Po schůzce s Ing. Čechem, vedoucím Provozního 

odboru Rektorátu MU, se podařilo dohodnout dvě kanceláře v budově Lékařské 

fakulty na Komenského náměstí, které se uvolní po přestěhování vedení LF na 

univerzitní kampus 

 Provizorním sídlem COV do té doby se stala jedna místnost v prostorách FSS, 

kterou v současné době dovybavujeme a vytváříme v ní podmínky pro chod 

COV  

 

1.3. administrativní a personální zajištění projektu 

1.3.1.  vytvoření zakázky a zavedení projektu do účetního systému MU 

 Díky vstřícnosti Odboru financování a dalších příslušných pracovišť na 

Rektorátu MU byly provedeny nezbytné kroky po získání Rozhodnutí o přidělení 

dotace, tedy projektu byla přiřazena zakázka č. 6202 a byla zavedena do 

účetního systému MU.  

1.3.2. jednání s Personálním odborem MU 

 Podařilo se  vytvořit pracovní úvazky na pozice plánované zadáním projektu 

1.3.3. předběžné navázání kontaktů s krajskými spolupracovníky 

 Byly předběžně vybrány organizace, se kterými by v budoucnu měla probíhat 

aktivní spolupráce při realizaci projektu. Jedná se o krajské organizace, které se 

věnují občanskému vzdělávání a podobným tématům. 

 Z každé této organizace budeme spolupracovat a do širšího týmu přibereme 

jednoho člověka, který se stane krajským koordinátorem projektu a bude se 

pak dále starat o školy ve své kraji, kde bude projekt probíhat. Pro předběžný 

seznam spolupracovníků viz příloha č. 2 této zprávy 

 

1.4. odborná práce – analýza stavu občanského vzdělávání 

1.4.1.  monitoring materiálů v oblasti občanského vzdělávání 

 Aktivitou č. 1 projektu je vypracování studie shrnující veškeré dosavadní 

činnosti, materiály a výzkumy na poli občanského vzdělávání v ČR. Studie určí 
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obsahovou náplň dalších aktivit projektu (školení krajských koordinátorů a 

posléze učitelů), je tedy pro další chod projektu zcela klíčovou.   

 Na studii od startu projektu intenzivně pracují Tomáš Protivínský, Filip Hotový a 

prof. Vladimír Smékal, který se také podílel na koncepční pracovní skupině 

MŠMT k problematice občanského vzdělávání, jež pracovala v roce 2009.  T. 

Protivínský vytvořil databázi pro existující výzkumy, materiály a vzdělávací 

aktivity 

 O. Matějka vytvořil seznam významných zahraničních institucí zabývajících se 

občanským vzděláváním a různé pracovní rámce možného uchopení občanství 

a aktivně udržuje s těmito organizacemi kontakt.  

 T. Protivínský a O. Horák se stali pozorovateli ve dvou klíčových institucích 

pracujících na aktualizaci školních osnov (expertní skupině pro analýzu 

stávajících materiálů pro občanskou vzdělanost na VÚP—Výzkumném ústavu 

pedagogickém, a expertní skupině RVP—Rámcového vzdělávacího programu 

pro analýzu aktualizaci osnov pro ZŠ a SŠ) 

 V příloze č. 3 uvádíme přehled doposud zmapovaných materiálů. 

1.4.2.  mapa potenciálních spolupracujících subjektů 

 V rámci této aktivity byly zmapovány potenciální subjekty činné na našem 

území, s nimiž bychom v budoucnu mohli navázat spolupráci či navázat na jejich 

činnost. 

1.4.3.  analýza materiálů Rady Evropy 

 Dalším klíčovým výstupem projektu bude v budoucnu adaptovaný soubor 

materiálů vztahujících se k občanskému vzdělávání od Rady Evropy. 

 V současné době analyzujeme a shromažďujeme všechny relevantní materiály, 

abychom je v další fázi mohli přeložit a dále s nimi pracovat. 
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2. Administrativní záležitosti k řešení. 

2.1.1. finanční manažer projektu  

 Dosud neúspěšná byla jednání o funkci finančního manažera projektu. Původní 

požadavek ze strany MU, že tuto funkci musí vykonávat někdo z rektorátu, vedl 

k tomu, že funkce finančního manažera nebyla obsazena současně s ustavením 

zbytku týmu.  

 V současné chvíli se o finančním manažerovi stále jedná (získat pro tuto činnost 

osobu zběhlou v účetních strukturách MU je i preferencí projektového týmu), 

což ovšem znamená další odklady a zdržení v administrativních záležitostech.  

2.1.2. čerpání rozpočtu 

 Je nutno zajistit přístup do ISEPu a dalších účetních systémů MU, aby se mohly 

začít čerpat již získané prostředky a mohly pokročit další aktivity projektu (např. 

vybavení kanceláře, nákup materiálů pro analýzu atd.)   

 

 

 

3. Plánovaný postup v období do 1. monitorovací zprávy 

 V probíhající první etapě projektu nejsou vyhodnocovány žádné indikátory stanovené 

právním aktem pro příjemce dotace z OPVK. Přesto v projektové plánovací fázi klademe 

velký důraz na to, abychom v budoucnu všechna kritéria indikátorů v pořádku splnili. 

 

3.1. vytváření sítě spolupracujících subjektů 

3.1.1.  dojednávání podmínek spolupráce s koordinátory 

 V návaznosti na mapu spolupracujících subjektů povedeme jednání 

s koordinátory a krajskými organizacemi, abychom dojednali, jak by měla 

vypadat konečná podoba vzájemné spolupráce. 

 Výběru konkrétních osob, které se pak stanou součástí širšího týmu projektu, 

budeme věnovat maximální péči a pozornost, neboť tito lidé se budou do 

značné míry podílet na úspěchu projektu. 

3.1.2.  oslovování spolupracujících škol 

 Ačkoli práce na samotných školách bude probíhat až v příštím roce, začneme 

oslovovat a vybírat si školy už nyní. Jde o to, aby školy byly seznámeny 

s projektem a mohly tak ve svých plánech počítat například se školením svých 

pedagogů a v budoucnu i s implementací projektu přímo do vyučování. 

 V následné fázi se budeme se školami scházet osobně a jednat na nich. 

3.2. zajištění výběrových řízení 

3.2.1.  vybavení – výpočetní technika 

 V souladu s pravidly OPVK i MU budeme připravovat výběrová řízení na 

výpočetní techniku, která je pro projekt nezbytná už v této rané fázi. 

 Specifikaci technických požadavků budeme věnovat velkou pozornost i 

s ohledem na hospodárnost a účelnost poptávané dodávky. 

3.2.2.  služby – informačně komunikační webový portál 
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 V tomto případě se jedná o vytvoření pro projekt nezbytného komunikačního 

portálu pro komunikaci mezi týmem, koordinátory i pedagogy. 

 Rámcová představa portálu už existuje, nyní se zaměříme na technická specifika 

nutná pro zadání výběrového řízení. 

 Stejně jako i v minulém případě budeme dbát na správnost a jednat ve 

spolupráci Odborem veřejných zakázek MU. 

 

3.3. pokračování v analytické práci 

3.3.1. hlubší rozbor dosavadních materiálů 

 Intenzivně budeme pokračovat v rozboru doposavad shromážděných 

materiálů. Bude pro nás zásadní mít materiály včas připravené, aby se mohlo 

začít s jejich hodnocením a adaptací pro účely projektu. 

3.3.2. stanovení kritérií pro hodnocení materiálů 

 Po provedení hlubšího rozboru budeme stanovovat kritéria pro hodnocení 

materiálu s ohledem na české prostředí a potřeby projektu. 

 

3.4. příprava překladu materiálů Rady Evropy 

3.4.1. utříbení materiálů 

 Po shromáždění všech relevantních materiálů proběhne jejich důkladné 

roztřídění s ohledem na to, co je pro nás v budoucnu použitelné. 

3.4.2. výběr materiálů k překladu 

 Budeme vybírat, které materiály jsou natolik užitečné a aktuální, že stojí za to je 

přeložit do češtiny a dále s nimi pracovat. 

3.4.3. zajištění výběrového řízení 

 Po dokončení výběru začneme připravovat podklady pro výběrové řízení na 

překlad materiálů. 

 

Sestavil s podporou projektového týmu: J. Petřík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Přílohy zprávy 

4.1. Příloha č. 1: rámcový harmonogram projektu 
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4.2. Příloha č. 2: předběžný seznam kontaktů v některých krajích (designovaní krajští 

koordinátoři) 

 

 

 Instituce Kontaktní osoba Funkce 

Kraj Vysočina ZŠ Dobronín  Ivo Matoušek ředitel 

Královéhradecký kraj JOB Zdeněk Dlabola místopředseda 

Moravskoslezský kraj KVIC Nový Jičín, Pant, 
SVOD 

Eva Mokrošová (KVIC) manažerka vzdělávání 

Olomoucký kraj  
Univerzita Palackého, 
katedra OV / Sdružení 
D Olomouc 

Antonín Staněk / Pavel 
Němeček 

zástupce vedoucího/ 
ředitel 

Středočeský kraj GEMINI  Filip Hotový  

Ústecký kraj Collegium Bohemicum 
o.p.s. 

Blanka Mouralová ředitelka 
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4.3. Příloha č. 3: přehled doposud zmapovaných materiálů a aktivit 

 Aktivní evropský občan - klade si za cíl zpřístupnit a zpřehlednit strukturu evropských 
institucí pro studenty druhých stupňů základních a středních škol a rozvinout u nich 
dovednosti, které jim pomohou být aktivními evropskými občany. 

 ARPOK - Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje - věnují se 
GRV, nabízí i semináře multikulturní výchovy pro učitele 

 Centrum pro demokratické učení - zřizující organizace Gemini, o.s. 
 Czechkid - nástroj pro zavedení multikulturní výchovy do škol - docela zajímavý a 

poutavý web 
 Člověk v tísni - informační a vzdělávací projekty, velice zajímavé jsou Varianty, 

realizují také výzkumy 
 Demokracie ve škole - zajímavá kniha (Pol, Rabušicová, Novotný a kol. - tým z FF MU, 

potenciální odborní partneři) 
 Erudia - portál zaměřený na vzdělávání v oblasti ekonomické gramotnosti 

prostřednictvím videí, ale mají tam i občanskou gramotnost. Nicméně příliš užitečné 
to asi nebude. Realizuje Prosperita, o.p.s. 

 Evvoluce - výukové balíček výuka demokratického občana + EVVO (environmentální 
výchova, vzdělávání a osvěta), také multikulturní anebo pexeso k výchově 
demokratického občana 

 Hodina H - zabývají se více neformálním vzděláváním, včetně oblastí občanství, 
lidských práv a interkulturního učení. Nabízeli i semináře k neformálnímu vzdělávání. 

 metodiky.cz - různé metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí, ačkoli zaměřené více 
na VMEGS 

 Multikultura - podpůrný web k MKV - různé podpůrné texty, nabízí semináře. Vlastní 
vzdělávací materiály jsem neobjevil.  

 Multikulturní svět škol - tvoří vzdělávací program na multikulturalitu, také nabízí 
vzdělávací semináře.  

 Multikulturní výchova - trochu amaterské, vzniklo v rámci diplomové práce. 
Implementace MKV do ŠVP.  

 Národní institut dětí a mládeže - velmi široký záběr. V rámci aktivity Participace a 
informovanost, výchova k aktivnímu občanství mají síť krajských koordinátorů, to 
bychom mohli využít. Dále zajímavé např. Klíče pro život - týká se klíčových 
kompetencí, například multikulturní výchova, výchova k dobrovolnictví. Mají také 
vzdělávací semináře či výzkumy. 

 obcan.ecn.cz - Občanská společnost - informační server - několik her od Jana Činčery 
(témata Hodnoty, lidská práva; Budoucnost; Diskriminace; Občanská angažovanost; 
Spolupráce a soutěžení). Spíše jednodušší, ale některé zajímavé. Dobré odkazy dál. 

 Otevřené vyučování - nepříliš profesionální, spíše jednodušší, souvisí jen volně  
 Partners Czech - Partners for Democratic Change - zajímavé projekty  
 Politeia - výchova demokratického občana  
 Program Participace - v současné době dva projekty - Národní parlament dětí a 

mládeže, Simulované volby. Plánují další.  
 RVP - digitální učební materiály 

http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/
http://www.arpok.cz/
http://www.cedu.cz/
http://www.gemini-praha.org/
http://www.czechkid.cz/si1290.html
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=115
http://www.varianty.cz/
http://www.varianty.cz/index.php?id=37
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/publikace/m-pol-m-rabusicova-p-novotny-a-kol-demokracie-ve-skole-brno
http://www.erudia.cz/
http://www.prosperita-ops.cz/
http://www.evvoluce.cz/vyukove-balicky/vychova-demokratickeho-obcana.php
http://www.evvoluce.cz/hry/online-hry.php
http://www.evvoluce.cz/hry/online-hry.php
http://www.hodinah.cz/czech/index.html
http://www.metodiky.cz/obsah.aspx?mID=15
http://www.multikultura.cz/
http://www.multikultura-skola.eu/o-projektu/
http://multikulturnivychova.sweb.cz/
http://www.nidm.cz/
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/participace/cile-a-vystupy/participace-a-informovanost-vychova-k-aktivnimu-obcanstvi
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/participace/cile-a-vystupy/participace-a-informovanost-vychova-k-aktivnimu-obcanstvi
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/participace/krajsti-koordinatori/prehled-krajskych-koordinatoru-pro-oblast-participace-a-informovanost-cesta-k-aktivnimu-obcanstvi
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot
http://vm.nidm.cz/vm
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy
http://obcan.ecn.cz/
http://www.otevrene-vyucovani.cz/ov/
http://www.partnersczech.cz/index.htm
http://www.politeia.cz/
http://participace.cz/index.php
http://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp0=Z&rvp1=ZL&rvp=ZL&svp_ch=off&svp=-&s=Proch%C3%A1zet+materi%C3%A1ly
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 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii - stránky mají hrozné, ale některé 
materiály by pro nás mohly být relevantní. Projekty Já, občan (pokrývá průřezové 
téma Výchova demokratického občana) a Ke kořenům demokracie. 

 Společnost pro Fair Trade - zajímavé programy ohledně globálního rozvojového 
vzdělávání, zpravidla souvisí s multikulturalitou, někdy i s lidskoprávním vzděláváním 

 Školní TV - videa, která by mohla být pro školy užitečné, jsou tam i kategorie MKV a 
Člověk a společnost - nicméně příliš užitečné to není.  

 Ústav pro informace ve vzdělávání - volně dostupná publikace Výchova k občanství a 
demokracii - Ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy 

Volněji související 

 Dokážu to? - pedagogický projekt, týká se osobnostní a sociální výchovy a také 
demokratického prostředí celé školy, nabízí i různé publikace, pravděpodobně 
probíhal pouze v roce 2006/07. 

 Chaloupky - ekocentrum, v nabídce programů má i některé týkající se výchovy 
demokratického občana. Podobná nabídka by se nalezla pravděpodobně u více 
ekocenter, aktivní občanství se někdy přiřazuje i jako jeden z cílů environmentální 
výchovy. 

 Junák – Svaz skautů a skautek ČR - Buď připraven - výukový projekt pro řešení 
krizových situací. Včetně výukových textů, do budoucna se plánují více zaměřit na 
učitele ZŠ a SŠ. 

 Odyssea - osobnostní a sociální výchova - považuji ji za předpoklad občanské výchovy. 
Mají mnoho metodických materiálů.  

 Prázdninová škola Lipnice - dnes už se tématem nezabývá, ale nabízela kurzy rozvoje 
klíčových kompetencí Klíč a 6ka (stále mají oboje napsané v dlouhodobých 
projektech, ani jedno už pravděpodobně neběží. Nicméně by stále mohli mít nějaké 
relevantní materiály). 

 Škola pro udržitelný život - projekt pod Nadace Partnerství, ve které pracoval T. 
Protivínský. Zaměřený více environmentálně, ale témata aktivního občanství a 
participace obsahuje také. Jejich vzdělávací kurz je pro nás určitě relevantní. Také 
mají například síť krajských koordinátorů.  

 Učitelské listy - o pedagogice obecně, ale mohou se objevit relevantní témata.  
 Zážitkové výukové programy od Radka Pelánka - je to velmi zajímavá ukázka, jak lze 

také k výchově a vzdělávání přistoupit. S podobným přístupem mám zkušenosti a 
přijde mi efektivní. Některé programy se týkají multikulturní výchovy.  

http://www.svod-cz.info/
http://www.fairtrade.cz/
http://www.skolni.tv/search/label/Multikulturn%C3%AD%20v%C3%BDchova
http://www.uiv.cz/
http://www.tauris.cz/vychova-k-obcanstvi-a-demokracii-ukazky-uloh-a-namety-pro-vyuku-obcanske-vychovy
http://www.tauris.cz/vychova-k-obcanstvi-a-demokracii-ukazky-uloh-a-namety-pro-vyuku-obcanske-vychovy
http://www.dokazuto.cz/tos.asp?l0=2&l1=3&jis=452010134529
http://www.chaloupky.cz/cs/1-ekologicke-vyukove-programy-na-chaloupkach.html
http://www.odyssea.cz/index.php
http://www.psl.cz/
http://www.psl.cz/psl-old/old.psl.cz/Klic/default.html
http://www.psl.cz/psl-old/old.psl.cz/Klic/default.html
http://www.skolaprozivot.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.ucitelske-listy.cz/search/label/v%C3%BDchova
http://www.radekpelanek.cz/?action=zvp

