
 
Prohlášení Mendelovy univerzity v Brně o součinnosti při zabezpečení opatření na podporu 
studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických 
i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol (dále jen „Prohlášení“)  
 
1. Mendelova univerzita v Brně (dále jen „MENDELU“) je připravena k součinnosti při realizaci 

opatření na řešení společensky závažné situace ve vzdělávání budoucích pedagogů na všech 
fakultách, případně dalších organizačních součástech veřejné vysoké školy, zapojených do 
přípravy budoucích učitelů.  

2. Pro zabezpečení cílů tohoto opatření, jimiž je zejména podpora zvyšování kvality výuky ve 
studijních programech zaměřených na vzdělávání budoucích učitelů,  příprava budoucích 
absolventů na přechod do praxe a jejich následná stabilizace ve školství (dále jen „opatření“), je 
MENDELU na základě stanovené finanční alokace ve výši 582 313 Kč připravena 
fakultě/fakultám, případně dalším organizačním součástem veřejné vysoké školy, zapojeným do 
realizace opatření, vytvořit potřebné  podmínky. 

3. MENDELU bude usilovat o dosažení cílů opatření s využitím zejména následujících nástrojů 
(podpůrných činností): 

- zkvalitnění výuky prostřednictvím podpory pedagogických praxí, tvorbou nových a inovací 
stávajících předmětů s větším zapojením oborových didaktiků;  

- získání dalších pedagogických kompetencí potřebných pro úspěšnou práci s žáky; 
- podpora nově akreditovaných oborů, např. formou 5letého studia v učitelských kombinacích; 
- zavedení opatření ke snížení studijní neúspěšnosti; 
- zavedení opatření ke stabilizaci absolventů podporou začínajících učitelů přímo na školách, 

či aktualizací nabídky kurzů celoživotního vzdělávání; 
4. MENDELU pro ověření dosažených výsledků navrhuje následující kontrolovatelné výstupy 

reflektující konkrétní činnosti, realizované v rámci opatření (lze doplnit dodatečně, nejpozději 
do 6. 3. 2020 formou přílohy tohoto prohlášení).  

5. MENDELU přidělí prostředky, poskytnuté VVŠ na realizaci opatření jednou částkou, 
fakultě/fakultám, případně dalším organizačním součástem, zapojeným do realizace opatření, a 
to nad rámec výše příspěvku z ukazatelů A a K, který je pro součásti VVŠ stanoven na základě 
vnitřního standardního rozdělovacího mechanismu VVŠ. V případě pedagogických fakult i mimo 
prostředky, poskytnuté v rámci ukazatele P na podporu akademických pracovníků.  

6. MENDELU bude s poskytnutými prostředky nakládat hospodárně, efektivně a výhradně za 
účelem podpory realizace opatření. 

7. MENDELU zpracuje a předloží vždy do 31. 1. následujícího roku průběžnou zprávu o plnění 
opatření ve struktuře stanovené Ministerstvem. V ní vyhodnotí plnění cílů dle bodu 2 Prohlášení, 
dosažené výsledky v realizaci podpůrných činností dle článku 3 s ohledem na nastavené výstupy 
v bodě 4 tohoto prohlášení a uvede a okomentuje další údaje požadované Ministerstvem.  

Mendelova univerzita v Brně současně bere na vědomí, že: 

1. v případě nedostatečného naplnění aktivit a činností k dosažení cílů tohoto opatření podle bodů 
2 až 4 Prohlášení jí může být příspěvek pro následující rok krácen, 

2. alokace vyhlášená pro rok 2020 může být pro další roky spolu s odpovídající modifikací cílů 
upravena,  

3. výše uvedené body Prohlášení budou součástí rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a jejich plnění 
bude rozhodné pro průběh financování v rámci realizace opatření.   

 

V Brně dne 17. 2. 2020 

                        

 
          prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 
                              rektorka 


