JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
V Českých Budějovicích dne 27.3.2008
Č.j. KUJCK 8530/2008/KHEJ
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486
Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane magistře,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 27. března 2008 týkající
se dotačních programů operačních programů pro období 2008-2013,Vám sdělujeme následující.
v programovacím období 2008 – 2013 bude Jihočeský kraj administrovat globální granty v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to v následujících oblastech:
Prioritní osa 1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast je zaměřena na zvyšování kvality ve vzdělávání pomocí tvorby školních vzdělávacích programů
a jejich následná realizace v praxi škol. Pozornost bude směřována na posílení dynamického rozvoje
osobnosti žáka oproti statickému učení velkého množství faktů s důrazem na mezipředmětové vazby.
1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami

Prostřednictvím této oblasti podpory jsou podporovány aktivity, které umožňují individuální přístup
podle skutečných potřeb dětí a žáků sociálně znevýhodněných včetně tvorby individuálních
vzdělávacích plánů a vytváření motivujícího vzdělávacího prostředí a podpůrných mechanismů. Také
jsou podporovány aktivity zaměření na zajištění podmínek a tvorbu upravených vzdělávacích programů
pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v mateřských školách na základě školních vzdělávacích
programů, které však nepodporují segregaci těchto dětí. Speciální pozornost bude věnována prevenci
rasismu, xenofobie, podpoře multikulturní výchovy a vzdělávání a to s důrazem na problematiku
romského etnika.
1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
Tato oblast podpory bude prioritně zaměřena na vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání
pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení a návaznou podporu tohoto
vzdělávání. Důraz bude kladen na upevnění znalostí z oblasti řízení a managementu, projektového,
finančního a personálního řízení a rovněž na získávání jazykových a ICT dovedností. Součástí bude
rovněž metodická podpora výuky cizích jazyků.

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Oblast podpory bude zaměřena na aktivity, které zlepšují kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího
vzdělávání a více by rovněž měl být věnován důraz samotnému propojení provázanosti dalšího
a počátečního vzdělávání.
Alokace programu administrovaného v rámci Jihočeského kraje pro programovací období 2007 – 2013
je 38 750 268,- EUR (cca 1 mld. CZK).
Vyhlášení prvních výzev předpokládáme koncem května 2008.
Bližší informace naleznete na www.strukturalni-fondy.cz a www.kraj-jihocesky.cz záložka Granty,
fondy EU.

S pozdravem

Mgr. Josef Šofr
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