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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Vytvořit a spravovat portál Study in Prague.
Cíl splněn na 100 %.
2. Připravit část webu z portálu Study in Prague, která bude společná pro všechny školy.
Cíl splněn na 100 %.
3. Zkoordinovat obsah portálu s anglickým webem VŠE a s weby jednotlivých oborů vyučovaných v
cizím jazyce na VŠE.
Cíl splněn na 100 %.
4. Přispět k vytvoření seznamu vzdělávacích veletrhů a zúčastnit se 5 z nich.
Cíl splněn na 100 %.
5. Vytvořit videa, tiskoviny a další propagační materiály za VŠE s označením „Study in Prague“.
Cíl splněn na 100 %.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1.

Funkční web portálu Study in Prague.
Funkční portál s údaji za všechny v projektu zúčastněné vysoké školy je zveřejněn na adrese:
http://www.studyinprague.cz/.

2.

Materiál pro portál (texty, odkazy apod.), který bude určen pro případné zahraniční uchazeče
a bude společný pro všechny školy.
Jedná zejména o části, kde jsou informace o České republice a Praze jako takové
(http://www.studyinprague.cz/s1/about-prague/), dále pak informace o možnostech studia
v Praze (http://www.studyinprague.cz/s1/practical-info-2/) a dále pak informace detailně
popisující cestu k přijímacímu řízení (http://www.studyinprague.cz/s1/check-list/).

3.

Zkoordinovat obsah portálu s anglickým webem VŠE a s weby jednotlivých oborů
vyučovaných v cizím jazyce na VŠE.
Upravený anglický web VŠE a zkoordinovaná struktura webu jednotlivých oborů
vyučovaných v cizím jazyce - viz pravá strana webu http://www.vse.cz/english/ a obsahu či
struktura jednotlivých podwebů.

4.

Seznam vzdělávacích veletrhů a účast na 5 z nich.
Seznam vytvořen. První veletrh se konal v Asii postupně během týdne ve třech destinacích
(EduExpo: 2x Indonésie, 1x Malajsie). Druhý v Brazílii, který se rovněž konal ve třech
destinacích (EduExpo: Belo Horizonte, Brasília, Sao Paulo). Třetí se konal ve Španělsku a
Itálii ve čtyřech destinacích (EduExpo: Madrid, Barcelona; Milano, Řím). Čtvrtý se konal
v Číně (China Education Expo: Peking). Pátý v Německu ve Frankfurtu (Master and More).

5.

Video, tiskoviny, propagační materiály VŠE s označením „Study in Prague“.
Byly vytvořeny tři různá videa (https://youtu.be/NIsGTi6kSNk;
https://youtu.be/66WPYvmNvlE), brožury pro všechny naše cizojazyčné obory a propagační
materiály (tašky, tužky, samolepky, čaje).
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Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
Jednotlivé změny
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
MŠMT)
Obtížné plánování výdajů na jednotlivé tisíce.
Vzhledem k nedočerpání služeb (viz další řádek)
Přečerpání položky 2.4 Materiální náklady
1
o stejnou částku tak v součtu nedochází
o 4 000 CZK
k odchylce od plánované celkové částky
projektu.
2

Nedočerpání položky 2.5 Služby o 4 000 CZK.

Obtížné plánování výdajů na jednotlivé tisíce.
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Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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