Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu
v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Fakulta/Ústav:
Název projektu:
Číslo přidělené projektu v r. 2006:
Zařazen v programu:
Zařazen v podprogramu:
Řešitel:
Přidělené prostředky celkem:

Fakulta chemicko-technologická
Příprava a další vzdělávání učitelů středních škol
324
2
Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc.
70 tis. Kč

1. Naplnění deklarovaných cílů
Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení odborné kvalifikace učitelů chemie na středních školách a tím i ke
zkvalitnění výuky chemických a souvisejících vědních disciplín na těchto školách. To by se mělo odrazit
ve vyšší úrovni znalostí absolventů středních škol v této oblasti a tím i ve zvýšené úspěšnosti jejich studia
na technických vysokých školách chemického a chemicko-technologického zaměření. Jedná se tedy o cíle
dlouhodobé a do jaké míry k jejich naplnění přispěl tento rozvojový projekt ukáže čas. Projevený zájem
středoškolských pedagogů o účast na seminářích a o pokračování kurzu i v dalších letech lze
bezprostředně po ukončení projektu považovat za úspěšné naplnění alespoň dílčích záměrů, se kterými
byl projekt podáván a posléze realizován.

2. Zhodnocení postupu řešení
Řešení projektu spočívalo v přípravě a realizaci tří jednodenních seminářů organizovaných v prostorách
Fakulty chemicko-technologické v pracovních dnech. Vyučovaná a procvičovaná témata byla volena na
základě doporučení pedagogů z FChT i přání účastníků vzdělávání. K osvojení si získaných poznatků
posloužila zařazení exkurzí na pracoviště zabývající se přednášenou problematikou.
Seminářů se účastnilo v průměru 12 učitelů, jednoho z nich se společně se svou učitelkou zúčastnila i
skupina 20 studentů maturitního ročníku. Účastníci kurzu obdrželi v elektronické podobě prezentace
přednášejících včetně doplňujících studijních materiálů, témata seminářů byla z oblasti analytické,
anorganické, fyzikální a organické chemie, na jejich zajištění se podílelo 6 zkušených pedagogů FChT
Univerzity Pardubice, vlastní kurz připravovala tříčlenná pracovní skupina. Zvolený způsob řešení
projektu lze na základě vyjádření jeho účastníků považovat za vyhovující a přiměřený.

3. Kontrolovatelné výstupy projektu
Dosažení dlouhodobých cílů projektu bude možné hodnotit až s určitým časovým odstupem, nicméně
jako bezprostřední výstup řešení lze považovat pozitivní hodnocení úrovně seminářů a jejich
všestranného zabezpečení samotnými účastníky. Na základě této skutečnosti vedení FChT rozhodlo
pořádat kurzy i v dalším roce, jejich obsahy a harmonogram jsou již připraveny. Dalším pozitivním
výsledkem osobních kontaktů pedagogů fakulty a středních škol je zájem některých SŠ o užší
spolupráci s FChT ve výchovně vzdělávací činnosti.

4. Přehled čerpání finančních prostředků
4.1 Tabulka: Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
Číslo a název projektu

324
Příprava a další vzdělávání učitelů středních škol

Program

2

Řešitel (jméno a příjmení, titul,
pracoviště)

Petr Mikulášek, prof. Ing., CSc.
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Kapitálové
finanční
prostředky

Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
(SW, licence)
Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0

Celkem kapitálové finanční prostředky

0

0

0

Mzdy

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
45
45

Pohyblivé složky mzdy

0

0

Odměny dle dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

0

0

Odvody na sociální a zdravotní
pojištění

15,75

15,75

Drobný majetek

0

0

Materiální náklady

9,25

9,25

Služby a náklady nevýrobní
povahy

0

0

Cestovní náhrady

0

0

Stipendia

0

0

70

70

Běžné
finanční
prostředky

Z toho

0

Celkem běžné finanční prostředky

4.2 Komentář k čerpání finančních prostředků
Přidělená dotace byla čerpána v plánované výši a struktuře. Finanční prostředky byly použity na pokrytí
nákladů na odměny organizátorům seminářů a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě a řešení
projektu, a dále nákladů na studijní literaturu a učební pomůcky. Náklady spojené s účastí na seminářích
(cestovné, ubytování, ...) si hradili účastníci z vlastních zdrojů.

Vyjádření děkana fakulty:
Řešený projekt byl součástí programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice, jehož podpora je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací,
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a Fakulty chemickotechnologické do roku 2010 a s jeho aktualizací pro rok 2006.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
děkan FChT

