
Představení výzvy
Podpora škol formou projekt ů 
zjednodušeného vykazování

–
Šablony pro MŠ a ZŠ I



Základní informace

•Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023

• Druh výzvy: průběžná

• Alokace: 4 500 000 000 Kč

• Fond: ESF



Časové nastavení

• Zveřejnění avíza výzvy: 7. dubna 2016

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. června 
2017

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu: druhá polovina roku 2019

• Délka trvání projektu: 24 měsíců

• Udržitelnost: nerelevantní



Výše podpory na 1 projekt

Minimální
200 000 Kč

Maximální
200 000 Kč

+
(počet dětí/žáků školy x 2200 K č)



Výše podpory na 1 projekt

Případ MŠ+ZŠ:
200 000 Kč za MŠ

+
200 000 Kč za ZŠ

=
400 000 Kč

+
(počet dětí/žáků školy x 2200 K č)



Oprávn ění žadatelé

Mateřské 
školy

Základní 
školy

Mateřské a 
základní školy

• Zapsané ve školském rejstříku

• Ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, musí 
mít minimálně jedno dítě/žáka

• Partnerství není povoleno

1 subjekt (I Č) = jedna žádost



Cílové skupiny

Děti v MŠ Žáci ZŠ

Pedagogi čtí pracovníci MŠ a ZŠ 
včetně vedoucích pracovník ů

Rodiče dětí a žáků



Územní zam ěření

Novinka oproti OP VK:

OP VVV umožňuje realizovat projekt
i školám z hl. m. Prahy.

Dopad i místo realizace: celá ČR

Dvě výzvy – pro MRR a VRR



Cíl výzvy

Osobnostně 
sociální a  
profesní 
rozvoj 

pedagogů

Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného 
vykazování

Personální 
podpora

Extrakurikulární
aktivity

Usnadňování 
přechodu dětí 

z MŠ do ZŠ

Setkávání
s rodiči

Cíl výzvy a podporované aktivity



Představení jednotlivých šablon



Tematické zam ěření šablon

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Usnadňování přechodu 
dětí z MŠ do ZŠ

I. Aktivity pro MŠ II. Aktivity pro ZŠ

Personální podpora

Extrakurikulární rozvojové 
aktivity

Spolupráce s rodiči žáků 



I. Aktivity pro MŠ

1. Personální podpora 

• Školní asistent

• Školní speciální pedagog

• Školní psycholog

• Sociální pedagog

• Chůva



I. Aktivity pro MŠ

2. Osobnostn ě sociální a profesní rozvoj pedagog ů

MŠ

• Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

• Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP

• Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

• Profesní rozvoj prostřednictvím supervize

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv



I. Aktivity pro MŠ

3. Usnadňování p řechodu dětí z MŠ do ZŠ

• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ

• Individualizace vzdělávání v MŠ

• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči dětí v MŠ



II. Aktivity pro ZŠ

1. Personální podpora 

• Školní asistent

• Školní speciální pedagog

• Školní psycholog

• Sociální pedagog



II. Aktivity pro ZŠ

2. Osobnostn ě sociální a profesní rozvoj pedagog ů

ZŠ

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu
16 hodin (varianty: a) Čtenářská gramotnost, b) Matematická
gramotnost, c) Cizí jazyky, e) Inkluze)

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu
32, 56 a 80 hodin (varianty: a) Čtenářská gramotnost, b)
Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, d) Mentoring)

• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené
na inkluzi – DVPP v rozsahu 32, 56 a 80 hodin



II. Aktivity pro ZŠ

• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na
inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv

• Tandemová výuka na ZŠ

• CLIL ve výuce na ZŠ

• Nové metody ve výuce na ZŠ



II. Aktivity pro ZŠ

2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ

• Klub zábavné logiky a deskových her

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem

• Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem



II. Aktivity pro ZŠ

3. Spolupráce s rodi či žáků ZŠ

• Odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ



Speciální MŠ

• OSR předškolních pedagogů MŠ (16 a 40 hodin)

• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 
hodin (varianty: a) Čtenářská pregramotnost, b) Matematická 
pregramotnost)

• Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

• Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ 
prostřednictvím vzájemných návštěv

• Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

• Individualizace vzdělávání v MŠ

• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v 
MŠ



Speciální ZŠ
• DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: a) Čtenářská 

gramotnost, b) Matematická gramotnost)

• DVPP v rozsahu 32, 56 a 80 hodin (varianty a) Čtenářská 
gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, d) 
Mentoring)

• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv

• Tandemová výuka na ZŠ

• Nové metody ve výuce na ZŠ (varianty: a) Čtenářská 
gramotnost, b) Matematická gramotnost)



Speciální ZŠ

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ

• Klub zábavné logiky a rozvoje matematické 
gramotnosti pro žáky ZŠ

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem

• Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem

• Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ



Příprava žádosti a realizace projektu



Sestavení projektu

• Dotazník – prosinec 2015
• Identifikace potřeb školy

• Vyhodnocení dotazníku a zaslání školám

• Určení nejslabší oblasti v průměru k ČR – volba
alespoň 1 šablony rozvíjející tuto oblast

• Na závěr projektu evaluace v dotazníku –
k jakým změnám došlo

Jak identifikovat oblasti pro rozvoj školy?



Dotazník - výstup



Dotazník - výstup



Sestavení projektu

Jak zhodnotit časové a administrativní 
kapacity? 

• Zvážit objem aktivit, které je škola schopná
během 2leté realizace zvládnout

• Kvalitní řízení projektu

• Výběr dalších pracovníků, kteří se zúčastní
projektu



Žadatel aktivity nevytvá ří.
Žadatel aktivity volí. Aktivita = šablona

Žadatel nevytvá ří položky rozpo čtu.
Žadatel rozpo čet sestavuje volbou šablon

Sestavení projektu

Rozpočet = sou čet částek zvolených šablon
do maximální výše dané výpo čtem

Maximum = 200 000 K č + 2200 Kč na dít ě/žáka



Příklad sestavení rozpo čtu 1

Škola má ve školním roce,
ve kterém podává žádost, 100 d ětí/žáků. 

Škola m ůže čerpat maximáln ě:
200 000 + (100 x 2200) = 420 000 Kč



Příklad sestavení rozpo čtu 2

Součástí právnické osoby je základní škola 
se 120 žáky a mate řská škola s 28 d ětmi. 

Škola jako celá právnická osoba m ůže čerpat 
maximáln ě 200 000 + 200 000 + (148 x 2200) = 

725 600 Kč

Poměrné čerpání pro MŠ a ZŠ:
MŠ: max. 200 000 + (28 x 2200) =  261 600 K č
ZŠ: max. 200 000 + (120 x 2200) = 464 000 K č 



Příklady výstup ů projektu

Personální šablony: 1 m ěsíc práce

DVPP: Absolvent DVPP

Spolupráce pedagog ů: účastník spolupráce

Kluby: Ucelený proces vybavení a realizace 
klubu pro skupinu žák ů

Setkávání s rodi či: Realizovaná setkání



Indikátory

• 2 typy: Indikátory na šabloně a indikátory na projektu:

Příklad DVPP:

• Indikátory výstupu (na šabloně)
• Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání (5 40 00)

• Indikátory výsledku (na projektu)
• Počet pracovníku ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově

získané poznatky (5 25 10)

• Samostatná příloha – seznam indikátorů + kalkulačka
pro nastavení indikátorů: bude zveřejněno u výzvy



1) Pro administrativní 
kontrolu
• Čestné prohlášení 

(jeden vzor pro všechny 
druhy ČP)

• Skeny dokumentů
• Osvědčení

• Prezenční listiny (vzory)

• Záznamy setkání (vzory)

• Kvalifikace

• Pracovní smlouvy, 
reporty o činnosti 
(personální šablony)

2) Pro kontrolu na místě

• Originály dokumentů

• Třídní knihy

• Identifikace dětí/žáků
ohrožených
neúspěchem/PPP

Příklady dokládání výstup ů projektu



Způsobilost výdaj ů u šablon

• Částky jednotlivých šablon jsou stanoveny
na základě průzkumu trhu a komunikací s EK

• Výdaj je způsobilý, je-li doložen a schválen výstup

• Rozložení dotace na jednotlivé druhy výdajů
a jejich výše je v kompetenci ředitele školy

• Podpora bude poskytnuta formou neinvestiční
dotace

• Výdaje se nevykazují



Hodnocení a schvalování projekt ů

• Proces schvalování: od podání žádosti
v IS KP14+ do vydání právního aktu

• Nejdéle 5 měsíců

vydání právního aktu o poskytnutí/p řevodu podpory 40 PD

negociace + kompletace podklad ů pro vydání právního aktu o 
poskytnutí/p řevodu podpory 15 PD

kontrola p řijatelnosti a formálních náležitostí 30 PD



Podání žádosti o podporu

• Probíhá v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)

• Pouze elektronicky (nutný elektronický podpis)

• Rejstřík ROS – povinně až od 1.1.2018



Přílohy žádosti o podporu
Název povinné  přílohy žádosti o podporu Zp ůsob doložení p řílohy, popis doložení

Forma doložení 
(originál/kopie)

Jazyk 
Vazba 

na kritérium 
hodnocení  

Kdo dokládá

Čestné prohlášení: 
 - přijatelnost (oprávn ěnost)
 - závěrečné čestné prohlášení

čestné prohlášení v žádosti o podporu  
(v IS KP14+)

originál ČJ F3, P2 Každý oprávněný žadatel

Čestné prohlášení:
 - zřízení školy (škola je/není z řízena 
pro d ěti/žáky se SVP)

Příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F3 Každý oprávněný žadatel

Kalkula čka indikátor ů Příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F2 Každý oprávněný žadatel

Výstup z dotazníkového šet ření MAP
Příloha žádosti o podporu (vzor není 
k dispozici)

prostá kopie ČJ F3, P1 Každý oprávněný žadatel

Název povinn ě volitelné  přílohy žádosti 
o podporu

Způsob doložení p řílohy, popis doložení
Forma doložení 
(originál/kopie)

Jazyk 
Vazba 

na kritérium 
hodnocení  

Kdo dokládá

Čestné prohlášení
 - likvidace
 - exekuce
 - insolven ční řízení              
 - bezúhonnost** 
 - bezdlužnost 

Žadatel - příloha žádosti o podporu (vzor) originál ČJ F3, P2 Každý oprávněný žadatel

Doklad k prokázání náklad ů a výnos ů 
na vzdělávání dle zdroj ů financování

Žadatel - příloha žádosti o podporu (vzor 
není k dispozici) - doložení nákladů a výnosů 
podle jednotlivých zdrojů financování

originál ČJ F3

Každý oprávněný žadatel, který je školskou 
právnickou osobou nebo mateřskou školou, 
jejímž zřizovatelem není ministerstvo, kraj, 
obec nebo svazek obcí

**bezúhonnost fyzických a právnických osob



Děkujeme za pozornost.


