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Výzvy

Výzva č. 02_18_063 (MRR – méně rozvinuté regiony – mimo hl. m. 

Prahu) 

Alokace 5 420 mil Kč

Území dopadu – všechny kraje mimo Prahu

Místo realizace projektu: EU (v IS KP14+ nelze vybrat EU, vybrat úroveň 

jakéhokoliv kraje v ČR) - aktivity projektu lze realizovat i v zemích Evropské 
unie!, např. projektový den mimo školu a sdílení zkušeností



Výzvy

Datum vyhlášení Výzev 28.2.2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 28.2.2018

Ukončení příjmu žádostí nejpozději do: 28. 6. 2019 do 14 hod 

(nebo do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí MŠMT) 

První možné datum zahájení fyzické realizace: 1.8.2018

Délka trvání projektů: 24 měsíců (vždy)

Ukončení realizace projektů  nejpozději do: 31. 8. 2021, tj. nejzazší 

realizace projektu je možná od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.



Výzvy

• Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, 

nejdříve však od 1. 8. 2018

• Začátek projektu je nastaven vždy na první kalendářní den v měsíci –

např. žádost podána 15.8., zahájení realizace projektu bude vždy 

nejdříve k 1.9.

• Od data zahájení realizace projektu vznikají způsobilé výdaje

• Od tohoto data se odvíjí první sledované období (monitorovací období)

• Trvání monitorovacího období: každé fixně 8 měsíců

• 3 zprávy o realizaci projektu (ZoR) – první, druhá, třetí = závěrečná

• Podání 1. a 2. ZoR: do 20 pracovních dní od konce sledovaného období

• Podání 3. závěrečné ZoR: do 40 pracovních dní od data ukončení fyzické 

realizace projektu



• nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající 

činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v 

němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

• zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které mají ve školním 
roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Oprávnění žadatelé

MŠ, ZŠ, ZUŠ



Oprávnění žadatelé

• nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající 

činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském 

rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, 

minimálně jedno dítě/jednoho žáka/studenta

• zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které mají 

ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno 

dítě/jednoho žáka/studenta

Střediska volného času, Školní družiny, Školní kluby



Oprávnění žadatelé

• z celé ČR, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

• každá právnická osoba si může podat jen jednu žádost o podporu –
právnická osoba vykonávající činnost více škol či školských zařízení – pouze
jedna žádost!

• partnerství není povoleno

• není stanovena udržitelnost



Oprávnění žadatelé - speciální školy

• Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (a 

školní družiny a školní kluby, pokud jsou zřízeny pod stejným 

RED_IZO) nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto 

žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad 

(platí i pro ŠD/ŠK zřízené u těchto škol). 

• MŠ a ZŠ (pers. šabl. 1-4) a variantu e) Inkluze ve všech 

šablonách

• ŠD a ŠK (pers. šabl. 1-3)  a variantu e) Inkluze ve všech 

šablonách



Oprávnění žadatelé - speciální školy

• Pokud je v mateřské škole nebo v základní škole zřízená třída/y 
pro děti/žáky se SVP, ale nejedná se o školu samostatně 
zřízenou podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., tato škola volí 
šablony jako škola běžná.

• V případě, že pod jedním RED_IZO je škola, která není zřízená 
podle § 16 odst. 9, i škola samostatně zřízená podle § 16 odst. 9, 
vybírá a realizuje žadatel/příjemce šablony tak, aby splnil 
podmínky výběru šablon uvedené výše.



Duplicita financování

• Toto pravidlo platí obecně pro všechny žadatele v případě jiných výzev, 

rozvojových programů MŠMT či jiných finančních zdrojů. Není přípustné 

realizovat a financovat stejnou aktivitu pro stejnou cílovou skupinu ze 

dvou zdrojů, jelikož by docházelo k dvojímu financování téhož.

• Ilustrativní příklad: „V rámci MAP II. realizujeme dne 13. 02. seminář pro 

rodiče žáků škol, tj. tento konkrétní seminář si škola nemůže při realizaci 

projektu vykázat v rámci plnění Šablony „Odborně zaměřená tematická 

setkávání a spolupráce s rodiči“

• Je vhodné při sestavování žádosti přihlížet k aktivitám Implementace MAP II. 

pro území ORP Beroun, které jsou plánovány – semináře DVPP, vzájemné 

hospitace škol napříč územím….průběžné informace jsou předávány 

zástupcům škol na setkáních MAP, nebo sledovat web: www.mapberoun.cz

http://www.mapberoun.cz/


Cílové skupiny

• Děti v mateřských školách a přípravných třídách základních škol.

• Žáci základních škol.

• Účastnící zájmového vzdělávání – děti, žáci a studenti (do 19 let).

• Žáci základních uměleckých škol.

• Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a 
středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času 
včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

• Rodiče dětí a žáků (v rámci této cílové skupiny lze započíst i osoby dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III, § 928 až 975).

• Veřejnost.



Stanovení rozpočtu projektu

Výpočet maximální výše dotace:

MŠ a ZŠ

300 000 Kč jeden subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka

• Počítají se i děti v přípravných třídách

ŠD, ŠK 

100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na žáka/účastníka

• Minimální částka, o kterou lze žádat je 100 000 Kč

• Maximální částka nesmí překročit 5 000 000 Kč (i v případě, že výpočet je vyšší!)



Financování projektu

• Dotace kryje 100 % nákladů rozpočtu projektu

• 1. zálohová platba - 100 % - do 30 pracovních dnů po vydání právního 

aktu, proces hodnocení se pohybuje v rozmezí 4-5 měsíců (v období 

02,03/2018 je předpokládaný nejvyšší počet žádostí)

• Dotace bude poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dle zákona 
č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech pod účelovým znakem 33063

• MŠMT→ kraj → obec → škola/školské zařízení  

• MŠMT→ soukromá a církevní škola/školské zařízení



Poskytnutí dotace – soukromé školy

• Těmto žadatelům může být podpora poskytnuta v režimu de minimis.

• Takové školy mohou čerpat z veřejných zdrojů max. 200 000 EUR v období

tří po sobě jdoucích účetních obdobích (tři roky).

• Maximální výše dotace je tedy ekvivalent max. 200 000 EUR



Dotazníkové šetření

Žadatelé, kteří realizovali Šablony I., vyplňují dotazníky pouze JEDNOU 

• Pro Šablony I. slouží jako vyhodnocení prvního projektu - prokazuje posun v 

případě indikátoru 5 10 10 v projektu (přikládá se nejpozději k ZZoR), tj. je nutné 

dotazník vyplnit před koncem realizace projektu Šablony I., posun=zlepšení.

• K ZZoR se dokládají pouze dotazníky za ty součásti, které byly zapojeny do 

realizace šablon I (byl pro ně vyplněn dotazník a následně pro ně byly v projektu 

vybrány a realizovány šablony – tj. např. jen MŠ, ZŠ = Šablony I., v rámci Šablon 

II. pak má škola nárok i na ŠD).

• on-line UIV (odkaz: https://sberdat.uiv.cz/login).

https://sberdat.uiv.cz/login


Dotazníkové šetření

• Pro Šablony II slouží zároveň jako vstupní dotazníky – vyhodnocuje aktuální 

nejslabší oblast – nutnost vybrat povinně jednu šablonu dle této oblasti (příloha 

žádosti o podporu)

• Vyplňuje se a k žádosti o podporu se přikládá pro všechny součásti, pro které 

chce žadatel čerpat šablony

• Pro každou součást samostatný dotazník - výstup

• Pro každou součást identifikována nejslabší oblast – pro každou součást musí 

být povinně vybrána jedna šablona

Postup pro vyplnění dotazníku a vzorové dotazníky: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-
02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm


Dotazníkové šetření

• dotazníky budou pro tyto školy otevřeny k vyplnění individuálně 6 měsíců před koncem 

realizace prvního projektu

• upozornění formou e-mailu z MŠMT na počátku měsíce, ve kterém bude splněna tato 

lhůta

• skutečné zpřístupnění dotazníků v den, kdy bude splněna tato lhůta

• pokud žadatel chce čerpat šablony pro součásti, pro které je nečerpal v šablonách I platí, 

že i pro tyto součásti je dotazníkové šetření zpřístupněno až ve stejný den jako dané 

škole (např. ŠD)

• dotazníky je nutné vyplnit nejpozději poslední den realizace projektu Šablon I, žádost o 

podporu do Šablon II je možné podat následně až do termínu ukončení výzvy!



Dotazníkové šetření

Žadatelé, kteří nerealizovali Šablony I. - odkaz: https://sberdat.uiv.cz/login.

Dotazníky zpřístupněny od vyhlášení výzvy

• Vyplňuje se a k žádosti o dotaci se přikládá pro všechny součásti, pro které 

chce žadatel čerpat šablony

• Pro každou součást samostatný dotazník

• Pro každou součást identifikována nejslabší oblast – pro každou součást musí 

být povinně vybrána jedna šablona

https://sberdat.uiv.cz/login


Dotazníkové šetření

Školy/školská zařízení, která budou nově zařazena do školského rejstříku,

mohou vyplnit dotazník a podat žádost o podporu po nejméně tříměsíční činnosti

školy/školského zařízení a současně, až bude počet jejich dětí/žáků/studentů

zveřejněn u vyhlášené výzvy na webu MŠMT.

K vyplnění dotazníku se školy/školská zařízení musí samy přihlásit na adresu

dotazyZP@msmt.cz. Pokud dojde ke sloučení škol/školských zařízení, které před

sloučením vyplnily dotazníky samostatně, bude se vycházet z vyhodnocení již

vyplněných dotazníků.

mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz


Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření jako podklad pro výběr šablon

• Žadatel musí zvolit do projektu alespoň 1 šablonu rozvíjející nejslabší

oblast, která vyplynula z dotazníkového šetření a to pro každou součást,

pro kterou chce čerpat šablony.

Pozor – pokud daná součást má vyhodnoceno více nejslabších oblastí s

identickou číselnou hodnotou vyhodnocení těchto oblastí, volí povinně

jednu šablonu pro každou tuto oblast! Pokud tyto oblasti rozvíjí jedna

stejná šablona, stačí tuto šablonu zvolit jednou.

• Jedná se kritérium přijatelnosti!

• Na konci realizace projektu – opětovné zhodnocení školy/školského

zařízení v dotazníkovém šetření.



Zjednodušené vykazování - ŠABLONY

• Zjednodušený typ projektu – žadatel se zavazuje ke splnění výstupů,

které jsou konkrétně definovány v každé šabloně

• Každá šablona má pevně stanovenou jednotkovou cenu – tu nelze

měnit

• Finanční prostředky se čerpají napříč šablonami, tzn. nevychází se z

jednotkových nákladů na jednu šablonu

• Výdaje se ŘO OP VVV nedokládají – nedokládají se účetní doklady,

mzdové výkazy apod.

• Finanční prostředky lze během realizace využívat dle potřeby tak, aby

byly dosaženy požadované výstupy

• Dokládají a kontrolují se dosažené výstupy, ke kterým se škola

zavázala v šablonách, které si vybrala

• Výstupy musí být realizovány a splněny v době realizace projektu



Co je to šablona aktivity?

• Školy/školská zařízení si podle svých požadavků v aplikaci IS KP14+ 

vyberou šablony aktivit, a tím si sestaví žádost o podporu.

• Na úrovni jedné žádosti o podporu volí žadatel pro jednotlivé součásti 

subjektu (MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠK, ŠD, SVČ) aktivity samostatně dle přehledu 

aktivit.

• Seznam je uveden v příloze č.3 Přehled Šablon

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf


Co je to šablona aktivity?
Šablona popisuje danou aktivitu a podmínky realizace aktivity, má pevně

stanovenu jednotkovou cenu:

• Název aktivity, Specifický cíl, který šablona naplňuje

• Cíle realizace aktivity, Popis realizace aktivity – kolik pedagogů/dětí/žáků

bude min. zapojeno do realizace, kolik min. hodin výuky/vzdělávání, kolik min.

doby působení pozice ve škole

• Cílová skupina

• Definovaný výstup aktivy (popř. jednotka výstupu) – počet hodin, počet

osvědčení, zpráva, záznam, pracovní smlouva apod.

• Způsob doložení výstupů – detailně: Dokládání výstupů a projektových indikátorů
pro výzvu „Šablony II“ https://opvvv.msmt.cz/download/file2611.pdf

• Celkové náklady na aktivitu, popř. cena za jednotku

• Podrobný výklad realizace šablony

https://opvvv.msmt.cz/download/file2611.pdf


Jednotkové ceny šablon pokrývají 

• Výdaje na platy, nárokové a nenárokové složky platů – personální šablony, práce

na realizaci aktivit a pod.

• Kurzy DVPP, s tím související cestovné, ubytování, stravné, mzdový příspěvek

• Nákup učebních pomůcek potřebných k realizaci projektu např. metodické

materiály, didaktické pomůcky, licence, učebnice, pracovní sešity, odborná

literatura, slovníky

• POZOR – VŽDY neinvestiční výdaje – jednotky do 40 000 Kč, soubory do 60 000

Kč, pozor na interaktivní tabule apod.

• Výdaje na administraci projektu – vedení projektu, účetnictví, archivace,

zpracování žádosti, administrace zpráv o realizaci apod.



Účtování o dotaci

• V oblasti účtování dotace se příjemci musí řídit interními předpisy

zřizovatele a platnou legislativou.

• Jednotlivé účetní položky v účetnictví nebo daňové evidenci se nemusí

přiřazovat ke konkrétnímu projektu a neprokazují se skutečně vzniklé

výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady.

• Účtujeme pod UZ 33063; není nutný samostatný bankovní účet

V oblasti nákupu služeb se příjemci musí řídit pravidly OP VVV, resp. 

interními předpisy zřizovatele a platnou legislativou (ZZVZ)!



Obsah projektu- výběr šablon

• Každá šablona má pevně stanovenou jednotkovou cenu – tu nelze

měnit

• Žadatel vybírá šablony až do výše celkově vypočtené částky na projekt –

součet vybraných šablon NESMÍ přesáhnout tuto částku!

• Pečlivě vybírat varianty (pokud je šablona obsahuje) - vybraná varianta je

závazná a její změna je podstatnou změnou projektu

• Vydání právního aktu – stanovuje maximální výši dotace na projekt, ta se

v průběhu realizace nemění, bez ohledu na změny v počtech žáků

• K sestavení využíváme formulář: excel Kalkulačky.



Výběr šablon - max. částka za projekt

• Počet vybraných šablon není omezen – omezující je pouze minimální a

maximální (vypočítaná dle vzorce) částka na projekt

• Jednu šablonu si je možné vybrat do projektu několikrát – čím více

šablon, tím více závazných výstupů

• V průběhu realizace projektu lze šablony v rámci jednoho specifického

cíle vyměnit – podstatná změna bez dopadu do právního aktu

• POZOR – u šablon Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v

rozsahu 8 hod. varianta e) inkluze - v průběhu realizace projektu ji

nelze změnit za jinou variantu ani jinou šablonu!

• Pokud není splněn a doložen výstup do konce realizace projektu – je

odečten celkový náklad na aktivitu/náklad na jednotku

• Specifický cíl uveden u každé Šablony.

• V případě nenaplnění min. 50% částky dotace – odebrání celé dotace



Výběr šablon - Bagatelní podpora

• Výše bagatelní podpory je stanovena na 24 hod

• Projekt nemusí být koncipován tak, aby každá vzdělávaná podpořená

osoba dosáhla minimální hranice bagatelní podpory!

• Podrobněji o bagatelní podpoře ještě níže v samostatné sekci k

monitorovacím indikátorům.



Výběr šablon - Kalkulačka 

monitorovacích indikátorů

Kalkulačka indikátorů: 

• rozpočet projektu - hlídá výši dotace celkem i pro jednotlivé subjekty

• počítá specifické cíle (opsat do žádosti)

• počítá indikátory

Je povinnou přílohou žádosti o podporu - zveřejněna spolu s výzvou

Při realizaci projektu bude povinnou přílohou ke zprávám o realizaci (ZoR)

varianta Kalkulačky k ZoR

- počítá indikátory za splněné aktivity, nutné uvádět absolvované vzdělávací

akce – seznam pedagogů do milníku 6 00 00, počítá sníženou šablonu (po

zadání počtu dní nepřítomnosti v daném měsíci)



Příprava projektu

• Výběr šablon dle potřeb žadatele a na základě identifikované nejslabší

oblasti pro každou součást žadatele – dotazníkové šetření

• Jasná strategie výběru šablon (nezavázat se k něčemu, kde je realizace

závislá na jednom konkrétním pracovníkovi školy, mít variantní řešení…)

• Naplánovat realizaci i v čase dle délky realizace projektu, s ohledem na

možnou provázanost šablon a harmonogram školního roku

• Personální šablony – mít vybranou osobu, která bude danou personální

šablonu realizovat, před finalizací žádosti o dotaci!

• Při výběru šablon DVPP zohlednit nabídku trhu a sestavit si plán

vzdělávání DVPP - konkrétně, vazba na výpočet indikátorů: 54 000, 60

000, 525 10.



Příprava projektu

Plánování  a průběžné revize plánu 

(šablona/výstup → rozpočet → čas → lidské zdroje):

• Vytvoření interního plánu realizace projektu – co budeme dělat, co je

výstupem – řídit se dle definovaných výstupů

• Vhodné načasování zahájení realizace projektu

• Kdo co bude dělat: kdo bude práce řídit, kdo bude sledovat výstupy, kdo bude

řídit rozpočet, kdo bude hodnotit výstupy z hlediska požadavků projektu a

monitorovacích indikátorů a zaznamená výsledek do monitorovací zprávy, kdo

a jak bude archivovat záznamy

• Kdy (do kdy) to udělá: plán vzdělávání DVPP, změny v rozvrhu hodin, plán

realizace výukových aktivit

• Vytvoření interního plánu využití finančních prostředků

• Sepsání smluv se členy realizačního týmu

• Analýza rizik, popř. plán veřejných zakázek



Šablony – příprava projektu

Pracuje se s celkovou dotací – rozpočet interně rozdělit na:

• Náklady na personální šablony (odměňování dle platné legislativy)

• Náklady na realizaci vzdělávacích aktivit ve škole

• Náklady na vzdělávání DVPP, včetně cestovného a dalších nákladů

• Náklady na nákup pomůcek

• Náklady na řízení projektu, zpracování výstupů a zpráv 

• Náklady na administrativní práce (účetnictví, archivace)

• Další – rezerva

= řešit cash flow projektu.



Podání žádosti

Nejprve vyplnit Kalkulačku monitorovacích indikátorů – povinná příloha žádosti

Na jejím základě vyplnit žádost o podporu a zajistit si Souhlas zřizovatele.

Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému 

IS KP14+:  https://mseu.mssf.cz/

Žadatel vybírá pouze z názvů jednotlivých šablon, tím se zavazuje k realizaci 

šablony dle popisu v Přehledu šablon – „karta“ šablony i „Podrobná 

specifikace šablony“.

Kalkulacka_indikatoru_Sablony_II.xlsx
https://mseu.mssf.cz/


Podání žádosti

URL aplikace IS KP14+ - https://mseu.mssf.cz

• pro korektní fungování aplikace je nezbytně nutné dodržovat systémové 

požadavky, které naleznete na úvodní stránce aplikace pod záložkou HW a 

SW požadavky.

• Doporučené prohlížeče 

• Doplňkové aplikace

• Test kompatibility počítače.

https://mseu.mssf.cz/


Podání žádosti – portál ISKP14+

Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)

• Všechny formuláře v aplikaci jsou vždy podepsány kvalifikovaným 

certifikátem (žádost o podporu, zpráva o realizaci…)

• Přehled poskytovatelů uveden na stránkách Ministerstva vnitra 

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx.

• Vlastnosti certifikátu:

Kvalifikovaný certifikát, aktuálně platný.

Certifikát musí být určen pro elektronické podepisování dokumentů.

Certifikát obsahuje privátním klíč.

• Výše uvedené vlastnosti garantuje certifikační autorita. 

FAQ Elektronický podpis – záložka FAQ úvodní obrazovky IS KP14+ - postupy 

pro práci s certifikáty.

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx


Portál ISKP14+

Komunikace žadatele/příjemce s ŘO

• Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím Aplikace MS2014+

• Depeše – komunikace v rámci týmu, komunikace s poskytovatelem podpory, 

technickou podporou

• Upozornění – informace pro všechny uživatele – odstávky, změny v aplikaci

• Notifikace – zasílání upozornění na e-mail

• Informativní oznámení před přihlášením

• Plná moc – listinná verze (vidimace), elektronická v ISKP14+



Portál ISKP14+

Validace subjektu v Registru osob - ROS

http://www.szrcr.cz/registr-osob

• Od 1. 1. 2018 - povinnost všech subjektů být v registru osob ROS - novela 

zákona č. 111/2009 Sb. o registru osob ROS z 1. 1. 2017, novela má vazbu na 

Zákon č. 250/2000 Sb.

• editorem do ROS je příslušný orgán, který vede evidenci osoby nebo jí 

uděluje oprávnění k činnosti (zřizovatel) – ověřit si, že žadatel je v ROS 

popř. zařídit registraci PŘED podáním žádosti

• chyba při validaci ROS, tzn. neexistující záznam ROS na žádosti o podporu 

způsobuje zdržení na straně žadatele o podporu a vznik dodatečných chyb v 

aplikaci



Portál ISKP14+

Ve formuláři žádosti šablona „Úspory k rozdělení“

Pozor – nevybírá se do žádosti o podporu!

• Škola/školské zařízení požádá o podstatnou změnu - výměnu šablony za jinou 

šablonu v rámci stejného specifického cíle. 

• Pokud je nově vybraná šablona levnější než původní – rozdíl ve finanční částce se 

přesune do této „šablony“ 

• Celkový rozpočet projektu se nemění, není nutné zasahovat do právního aktu –

urychlení administrace podstatné změny.

• Důležité: tyto peníze škola neutrácí! 

• Pokud by se v této „šabloně“ provedenými změnami šablon shromáždilo 

dostatek finančních prostředků, může si škola za tyto „volné“ peníze vybrat 

další šablonu – žádost o změnu.

• Finanční prostředky, které v této šabloně budou na konci realizace projektu -

v závěrečné ZOR se započítají do vratky!



Šablony II

Zásadní změny oproti výzvě na Šablony I:

• Snížení minimální částky, o kterou lze žádat na 100 000 Kč

• Zvýšení částky na děti/žáky u MŠ/ZŠ z 2 200 na 2 500 Kč

• Snížení požadovaného minimálního úvazku u personálních šablon na 0,1

– kromě školního psychologa (0,5)

• Každý pedagog, zapojený do vzdělávání v rámci projektu, nemusí naplnit 

tzv. bagatelní podporu (24 hod. vzdělávání)

• Zjednodušení dokladování výstupů v rámci zpráv o realizaci (méně 

podkladů)

• Možnost v rámci šablon Vzájemné spolupráce spolupracovat se 
školou/školským   zařízením (tedy se všemi subjekty, které mohou žádat v 
této výzvě + SŠ,  konzervatoře, školy v zahraničí)



Šablony II
Zásadní změny oproti výzvě na Šablony I:

• Snížení administrativní náročnosti – zjednodušení v případě změn šablon 
v průběhu realizace projektu

• Školní asistent – splnění kvalifikačních předpokladů je možné i po nástupu 
na pozici

• Sociální pedagog – rozšíření kvalifikace: VOŠ vzdělávání v oblasti sociální  
práce

• Personální šablony – odstraněna podmínka působení pozice po dobu 
12/resp. 10 měsíců

• Pozor - chůvu je možné poskytnout pouze do doby nabytí účinnosti § 5 
odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.19, tj. do 31. 8. 2020

• DVPP šablony – minimální časová dotace 8 hod. pro všechna témata/max. 
pro 1 kurz/10 jednotek=80 hod



Šablony II

• Rozšíření podporovaných oblastí (záleží na typu subjektu – rozdíly v 
tématech mezi MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ)

Karierové vzdělávání

Polytechnické vzdělávání

ICT

Projektová výuka

Kulturní povědomí a vyjádření

• Možnost realizovat aktivity v zemích EU!



Přehled šablon

• Přehled šablon  a jejich věcný výklad – Příloha č. 3 výzvy

• Číslování šablon:

2.X/Y, kde 2 znamená druhou vlnu šablon pro MŠ a ZŠ (s přidáním nových

oprávněných žadatelů), X je vždy římská číslice definující subjekt oprávněného

žadatele (např. římská I = MŠ, II = ZŠ), přičemž římská III. a IV. jsou již v rámci

zjednodušených projektů rezervovány předchozí výzvou na zjednodušené

projekty pro SŠ, resp. VOŠ. Noví oprávnění žadatelé tak pokračují římskou V. Y je

pořadí aktivity pro daný subjekt. Za číslem aktivity je uvedený její název.

2.II/6

Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf


I. Přehled šablon  pro MŠ

Personální podpora 

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ

2.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ

2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ



I. Přehled šablon pro MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP 

v rozsahu 8 h 

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím 

supervize/mentoringu/koučinku

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských 

zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv



I. Přehled šablon pro MŠ

2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do výuky v MŠ

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

2.1/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ



I. Přehled šablon pro MŠ

Rozvojové aktivity MŠ

2.I/12 Projektový den ve škole

2.I/13 Projektový den mimo školu

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí 

MŠ a veřejností

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s 

rodiči dětí v MŠ

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání



II. Přehled šablon pro ZŠ

Personální podpora

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ



II. Přehled šablon pro ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8h

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi –

vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 

prostřednictvím vzájemných návštěv



II. Přehled šablon pro ZŠ

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ

2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím

supervize/mentoringu/koučinku

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ



II. Přehled šablon pro ZŠ

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ

2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání ZŠ



II. Přehled šablon pro ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu



II. Přehled šablon pro ZŠ

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s 

rodiči žáků ZŠ

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání



V. Přehled šablon pro ŠD a ŠK

Personální podpora

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/2 Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/3 Sociální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK



Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v 

rozsahu 8 hodin

2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských 

zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V. Přehled šablon pro ŠD a ŠK



V. Přehled šablon pro ŠD a ŠK

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK



V. Přehled šablon pro ŠD a ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity v ŠD/ŠK

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK



Personální šablony

• Školní asistent 

• Školní speciální pedagog 

• Školní psycholog

• Sociální pedagog

• Chůva

• Školní karierový poradce



Personální šablony
Doporučení:

Vytvořit dokument, ve kterém bude uvedeno, na základě jakých kritérií je 

dítě/žák považován za ohroženého školním neúspěchem, např.:

• nízká motivace ke vzdělávání; 

• dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; 

• nedůslednost ve školní přípravě; 

• kázeňské přestupky; 

• nedůsledné rodičovské vedení; 

• sociokulturně znevýhodněné prostředí 

• žák nadaný nebo mimořádně nadaný atd….



Personální šablony

• Jedna šablona = 1 měsíc práce dané pozice v definovaném úvazku

0,1/měsíc – dle potřeb školy

• Pozor – školní psycholog u MŠ/ZŠ – úvazek 0,5!

• Pevně nastaveny kvalifikační předpoklady pro výkon pozice (nutno splnit

před nástupem na pozici, kromě školního asistenta)

• Stanoveny pracovně právní formy PS, DPP, DPČ

• Přesně definována podmínka pro realizaci – děti/žáci ohrožené školním

neúspěchem, děti/žáci s potřebou podpůrných opatření st.I., dvě dvouleté

děti zapsané v mateřské škole

• Pozor na pracovní neschopnost a ošetřování člena rodiny

Věnujte pozornost kapitole 7.2 v příloze č. 3 Přehled šablon!



Personální šablony

Dokladování

• Reporty o činnosti za každý měsíc

• Pracovně právní vztah vč. Popisu pracovní činnosti (náplň práce)

• Splnění kvalifikace

• Čestné prohlášení statutárního zástupce o splnění podmínek vč. scanů

Rozhodnutí o přijetí dvouletých dětí (chůva)



Personální šablony

Pokud pracovník na pozici personální šablony nebude svoji činnost dále

vykonávat (ukončení smlouvy, odchod na rodičovskou/mateřskou

dovolenou, dlouhodobá nemoc apod.), může ho škola nahradit jiným

pracovníkem tak, aby aktivita mohla pokračovat i v dalších měsících a byly

splněny výstupy, ke kterým se žadatel zavázal.



Personální šablony

Činnosti školního psychologa/speciálního pedagoga jsou zaměřeny a

vázány ke konkrétnímu dítěti. Potřebu intervence indikovalo školské

poradenské zařízení a to doporučilo, aby ji škola zajistila. Jde tedy o tzv.

podpůrné opatření (stupeň III-V), které bude financováno z prostředků

státního rozpočtu v souladu s §16 školského zákona.

Činnost školního psychologa/speciálního pedagoga zajišťuje škola z vlastní

iniciativy, např. jako součást vlastního plánu pedagogické podpory žáka.

Podpora není poskytována konkrétnímu žákovi, ale kolektivu (na úrovni

třídy, školy, oddělení, skupiny). Lze financovat z prostředků ESF.



Personální šablony – stanovení  mezd a platů

• Chůva – dle Informačního systému o průměrném výdělku(ISPV) – web MPSV

• Školní asistent – je plně v kompetenci ředitele školy

• Nově aktualizován Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a

ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových

tříd podle katalogu prací

metodický_výklad_k_odměňování_aktualizace_2018.pdf


DVPP v šablonách II

Aktivity zaměřené na DVPP obsahují následující varianty, vždy 

označené takto:

a) ČG

b) MG

c) Cizí jazyky

d) Osobnostně sociální rozvoj

e) Inkluze

f) Karierové vzdělávání

g) Polytechnické vzdělávání

h) ICT

i) Projektová výuka

j) Kulturní povědomí a vyjádření



DVPP v šablonách II

• Vzdělávací program musí mít pouze prezenční formu

• Vzdělávací program musí být akreditován – akreditace musí být platná v

době absolvování DVPP, u dlouhodobých programů alespoň v době

zahájení vzdělávání

• Vzdělávací program musí splňovat podmínky šablony aktivity – popis v šabloně

a také specifikace zaměření – kapitola 6 Varianty aktivit v příloze č. 3 Přehled

šablon

Dokladování Výstupů šablon DVPP

• Osvědčení o absolvování kurzu  + potvrzení o tom, že škola pedagoga 

zaměstnává - ČP

Doporučení – nechat si vystavit dva originály osvědčení (duplikát), jedno pro svou

osobu a jedno pro příjemce, popř. nechat si vytvořit úředně ověřenou kopii.



DVPP v šablonách II

Ředitel/ka si musí ověřit, že vzdělávací program je akreditován v systému DVPP

MŠMT (popř. si vyžádat u poskytovatele obsah vzdělávacího programu – příloha

akreditace – zda obsah odpovídá požadavku dané šablony)

Osvědčení DVPP
- Název, sídlo a IČ vzdělávací instituce;

- Jméno, příjmení a datum narození účastníka;

- Název vzdělávacího programu (přesně dle Seznamu akreditací);

- Číslo jednací akreditace vzdělávacího programu s citací: „Vzdělávací program byl akreditován 

MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j…“

- Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání, (popř. jméno lektora a

způsob zakončení programu);

- Datum vydání osvědčení

- Razítko vzdělávací instituce a podpis oprávněného pracovníka.



Šablonu lze zvolit násobně podle počtu hodin trvání vybraného kurzu DVPP. Maximální 

násobné zvolení šablony pro jeden kurz je 10.

Příklady využití šablony:

• Příklad 1: Je zvolen kurz DVPP v hodinové dotaci 24 hodin – šablonu lze zvolit maximálně 

3x

• Příklad 2: Je zvolen kurz DVPP v časové dotaci 60 hodin – šablonu lze zvolit maximálně 

7x.

• Příklad 3: Je zvolen kurz DVPP v časové dotaci 250 hodin – šablonu lze zvolit maximálně 

10x.

Pozn.: Šablonu není nutné volit do maximálního možného násobku hodin trvání DVPP kurzu, 

proto uvádíme maximální možné hodnoty zvolení šablony. U příkladu 1 je tedy možné pro 

kurz v délce 24 hodin zvolit minimálně 1x, maximálně 3x. Toto platí analogicky u jakékoliv 

jiné délky kurzu.

DVPP v šablonách II



Upozornění:

• Do kalkulačky monitorovacích indikátorů i do žádosti o podporu se vypisuje pouze 

počet zvolených šablon, do žádosti se přepočítávají hodnoty monitorovacích 

indikátorů podpořených osob – ručně doplňuji hodnoty M I 54 000, 60 000, 525 10 

– viz plán DVPP pro projekt.

• V rámci doložených ZoR bude kontrolováno, zda počet hodin na doložených 

osvědčeních je stejný nebo vyšší než součet hodin zvolených šablon. 

• Při dokládání ZoR je potřeba v popisu aktivity ze strany příjemce napsat, kolik 

šablon dokládá kterým osvědčením.

DVPP v šablonách II



Využití ICT ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ…

Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT

Varianty:

a) 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka; 128 000 Kč 

b) 48 hodin výuky v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka; 96 000 Kč

c) 32 hodin výuky v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka; 64 000 Kč

d) 16 hodin výuky v 16 týdnech, ve kterých probíhá výuka; 32 000 Kč.

• Lze vybrat pouze jednu variantu, ale tu je možné vybrat násobně

• Realizace napříč vzdělávacími oblastmi (ne v oblasti informační a komunikační

technologie)

• Aktivitu nelze zrealizovat v kratším období, než je uvedeno v jednotlivých

variantách!



Využití ICT ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ…

• Aktivita pro minimálně 10 dětí, z nichž min. 3 jsou ohroženy školním neúspěchem

– nutno dodržet požadovaný počet dětí, nebo zrušit hodinu a nahradit ji jindy

• Škola zakoupí 10 mobilních zařízení (např. tablety nebo notebooky) – podmínka!

• Možnost realizovat více pedagogy

• Každý zapojený pedagog musí ve zvoleném počtu hodin aktivity realizovat

minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s

využitím ICT.

• Aktivitu je možné zvolit maximálně v hodnotě dosahující poloviny max. výše

finanční podpory pro daný subjekt !

• Využití nových inovativních metod a scénářů s ICT v běžné výuce/vzdělávání



Využití ICT ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ…

Dokladování:

• ČP o zařazení min. 3 dětí ohrožených školním neúspěchem

• Záznam realizované výuky

• Dokladu o nákupu 10 zařízení (inventurní soupis, faktura)

V každé z požadovaných hodin musí být využito všech 10 zařízení.

• Buď musí být zapojeno v hodině 10 dětí, nebo je možné takovou hodinu rozdělit

(např. v jedné skupině 5 dětí/žáků, ve druhé také 5 dětí/žáků), ale tyto hodiny

musí probíhat paralelně – stejný den a stejná doba!

• Ve vykazování se jedná o jednu hodinu.

• Není možné např. v pondělí vykázat hodinu s pěti tablety a v úterý s pěti tablety

• Děti/žáci se mohou měnit – např. v každé hodině se může jednat o jiných 10

dětí/žáků, z nichž vždy minimálně 3 budou ohrožené školním neúspěchem.



Využití ICT ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ZUŠ…

Rizika:

• Nutnost zajistit včasný nákup pomůcek tak, aby škola mohla zrealizovat

požadovaný počet hodin v požadované frekvenci a vše se stihlo v době realizace

projektu (především u varianty a) a b)) – pozor na veřejné zakázky!

• Je nutné vždy v každé hodině dodržet počet žáků 10. Při násobném zvolení

šablony pak relevantní násobek. Pokud v dané hodině není splněn stanovený

počet žáků, není možné hodinu do aktivity započítat!

• Závada zařízení – reklamace – pod dobu 30 kalendářních dnů je možné

vykazovat výuku, i když je menší počet zařízení

• Poškození, zničení – nevztahuje se záruka – zařízení je nutno nahradit, jinak

hodiny nelze vykazovat!

Věnujte pozornost popisu Podrobné specifikace šablony!



Projektový den ve škole MŠ, ZŠ, ZUŠ…

• Pedagog a odborník z praxe společně naplánují a zrealizují projektový den ve

škole nebo jejím blízkém okolí v délce 4 x 45 min.

• Téma: podpora společného vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí

• Na každý 4 hodinový blok 1 hodina společné přípravy, popisu průběhu a reflexe

Výstup:

Projektový den – záznam z realizace

Hodnota šablony: 4 412 Kč



Projektový den mimo školu MŠ, ZŠ, ZUŠ…
• Pedagog a odborník z praxe společně naplánují a zrealizují projektový den mimo

školu v délce 4 x 45 min.

• Aktivita je určena pro 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním

neúspěchem (lze zvolit násobně pro násobek žáků – např. 20 žáků, z toho 6

ohrožených školním neúspěchem)

• Na každý 4 hodinový blok 1 hodina společné přípravy, popisu průběhu a reflexe

• Následně pedagog zrealizuje interní sdílení zkušeností s pedagogy školy

• Nutné realizovat minimálně 10 km od místa školy! – výklad k cestovním

nákladům v podrobné specifikaci šablony!

Výstup:

Projektový den – záznam z realizace

ČP o zařazení min. 3 žáků ohrožených školním neúspěchem

Hodnota šablony: 6 477 Kč



Komunitně osvětová setkávání MŠ, ZŠ…

• organizace volnočasového komunitního osvětového setkání s rodiči,

přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu

(organizace, spolku apod.). Děti/žáci ze školy se mohou do aktivity zapojit jako

diváci nebo i jako samotní aktéři.

• je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců mateřské školy, rodičů, externí

organizace/externího odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i

vyhodnocení aktivity. Komunitně osvětové setkání musí podpořit rozvoj

kompetencí dětí/žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního

soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke

kulturní rozmanitosti



Komunitně osvětová setkávání MŠ, ZŠ…

Forma setkání:

• přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi, workshopy, výstavy,

divadelní či kulturní aktivity atp. se zaměřením na posílení soudržnosti obyvatel

lokality, další aktivity realizované ve spolupráci s organizacemi v okolí školy

(veřejná správa, NNO, jiné školy, ZUŠ, ZŠ, DDM, domovy pro seniory apod.).

• Realizace v MŠ, ZŠ nebo v její blízkosti

Celkový rozsah setkávání jsou 2 hodiny v průběhu realizace projektu. Pro

minimálně 8 osob z řad veřejnosti, rodičů a přátel školy



Komunitně osvětová setkávání MŠ, ZŠ…

Výstup: 2 hodiny setkání

Dokladování:

Zápis o realizaci aktivity

Hodnota šablony: 3 872 Kč



Rozpočet projektu

• Neřídíme se hodnotou jednotlivých šablon, ale celou částkou na projekt

• V průběhu realizace projektu je tedy možné fakticky některé částky na šablony

přečerpat, jiné nedočerpat - nesledujeme

• Je nutné doložit výstupy, ke kterým se škola zavázala – je ale možné uhradit z

projektu např. více vzdělávacích programů pro více pedagogů (pokud budou v

souladu s Přehledem šablon), pokud na to budou stačit finanční prostředky z

projektu



Odměňování realizačního týmu

1. Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu

• výše nenárokové složky je plně v kompetenci ředitele školy, podmínky a

výši je vhodné stanovit ve vnitřním platovém předpisu

2. Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy

• pokud se bude jednat o přespočetnou hodinu, je nutné počítat s tím, že

bude proplacena ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku

3. DPP/DPČ – např. na administrativní činnost

• musí být stanoven jiný druh práce, než je v pracovní smlouvě na základní

úvazek

• výše odměny je plně v kompetenci ředitele školy



Odměňování realizačního týmu

4. Změna úvazku učitele/Nový učitel

• je možné upravit úvazek již současného zaměstnance

• přijmout nového učitele na částečný úvazek

• doplnit stávající úvazek do možného maxima, nebo stávající úvazek snížit a

doplnit do maxima úvazkem na projektu. Vypracovat dodatek k pracovní

smlouvě – změna sjednaných podmínek.

(vhodné například pro účetní – navýšení úvazku formou dodatku k pracovní

smlouvě)

5. Nákup služby – faktura

např. externí mentor – OSVČ

POZOR – ředitel/ka školy – smlouva nebo dohoda musí být projednána se 

zřizovatelem!



Monitorovací indikátory

Příloha č. 1 výzvy

Monitorovací indikátory jsou uvedeny také u každé šablony

Dotazníkové šetření MŠMT – opakování na konci realizace projektu k zjištění

posunu – výsledkem bude hodnota monitorovacího indikátoru Počet organizací,

ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost

• Pokud je pod jedním RED_IZO jen jedna součást – cílová hodnota je 1, pokud

jsou to např. dvě součásti, pro obě byl vyplněn vstupní dotazník (budou čerpat

šablony), cílová hodnota je 2 – viz projektová žádost.



Monitorovací indikátory

Podpořené osoby – šablony Osobnostně sociální a profesní rozvoj 

pedagogů

• 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání - počet

pracovníků ve vzdělávání, kteří se zúčastnili kurzů DVPP nebo dalších aktivit k

rozvoji pedagogů. Každý úspěšně ukončený kurz se započítává jako

samostatná podpora - jakákoliv osoba, která do projektu vstoupí a obdrží

jakoukoliv formu podpory týkající se vzdělávání, která je financována z

rozpočtu projektu.

• 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří prošli alespoň jedním DVPP

nebo další aktivitou k rozvoji pedagogů a v praxi uplatňují nově získané

poznatky a dovednosti – doloženo materiály v portfoliu pedagoga nebo

profesním portfoliu - každý podpořený pedagog se započítává pouze jednou



Monitorovací indikátory

• 6 00 00 Celkový počet účastníků – každá osoba se vykazuje pouze jednou, 

pokud splní minimální hranici bagatelní podpory + nutnost vyplnit kartu 

účastníka – pouze dospělé osoby

Bagatelní podpora – minimálně 24 hod./účastník (sledována v IS ESF)

• Jedna hodina vzdělávání – definuje šablona – 45 nebo 60 min.

• U akreditovaného DVPP – jedna hodina = 45 min - vždy se i 45 minut 

vzdělávání započítává jako jedna hodina!

• Při vykazování bagatelní podpory v IS ESF je nutné vždy zadávat jako 1 hodina = 

60 minut!



Monitorovací indikátory

Pokud si škola do projektu vybere následující šablony, podpořený pedagog 

naplní bagatelní podporu vždy – bude započítán do indikátoru 6 00 00!

• 2.I/10 MŠ, 2.II/14 ZŠ, 2.V/8 ŠD/ŠK Zapojení odborníka z praxe do výuky

• 2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ – vždy máte uvedeno v Kalkulačce indikátorů 

a v Příloze č. 1 Indikátory výzvy Šablony II. 

• Pokud budou do projektu vybrány další šablony tak, že se v nich budou 

vzdělávat v každé jiný pedagog – za tyto šablony budou daní 

pedagogové započítáni pouze do 5 40 00 a 5 25 10 

• Pokud ale celková doba vzdělávání v součtu všech šablon u jednoho 

pedagoga dosáhne 24 hod. a více, započítává se do indikátoru 6 00 00



Monitorovací indikátory

Pedagogové z jiné školy/školského zařízení nebo studenti VŠ, 

zapojení do realizace šablon osobnostní a profesní rozvoj:

• Započítávají se do indikátoru 5 40 00 (automaticky spočítá 

kalkulačka monitorovacích indikátorů na základě výběru šablon, ve 

kterých tito pedagogové/studenti mohou být zapojeni – počítá počet 

zapojených pedagogů v šabloně bez ohledu na to, odkud jsou)

• Nezapočítávají se do indikátorů 5 25 10 a 6 00 00



Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot

• Kalkulačka monitorovacích indikátorů – povinná příloha žádosti o podporu!

• Na základě vybraných šablon počítá cílové hodnoty monitorovacích 

indikátorů na listu „souhrn“

• Pozor – pokud si MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK vybere některou ze šablon DVPP 2.I/6, 

2.I/7, 2.II/6, 2.II/7 a 2.V/4, kalkulačka nenapočítá hodnoty za tyto šablony 

do MI 5 40 00!

• V indikátorech 5 25 10 a 6 00 00 napočítá pouze orientační hodnoty!

• Všechny tři indikátory je nutné napočítat do žádosti o podporu dle 

připraveného plánu zapojení konkrétních pedagogů do realizace šablon 

osobnostní a profesní rozvoj ! (v kalkulačce nelze změnit!)

Kalkulacka_indikatoru_Sablony_II.xlsx


K hodnotě MI 5 40 00, kterou vypočítá kalkulačka, je nutné připočítat 

pedagogy, kteří projdou šablonami DVPP např. 2.I/6, 2.I/7, 2.II/6, 2.II/7, 

2.V/4. Příklad:

• Pokud je vybráno 5 šablon DVPP a absolvováno bude 5 kurzů po 

osmi hodinách – doloženo 5 osvědčení – podpořeno 5 osob –

připočítá se hodnota 5

• Pokud je vybráno 5 šablon DVPP a absolvovány budou 3 kurzy po 8 

hodinách a jeden kurz v délce 16 hod. – doložena 4 osvědčení –

podpořeny 4 osoby – připočítá se hodnota 4

Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot



Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot

MI 5 25 10 – je třeba do žádosti celý přepočítat 

• započítá se každý pedagog žadatele, který bude realizovat některou 

ze šablon osobnostního a profesního rozvoje!

• pedagog školy se započítává pouze jednou – hodnota MI může být 

nižší než zvolený počet těchto šablon – nezapočítávají se pedagogové 

z jiných škol/školských zařízení a studenti VŠ, některý z pedagogů 

školy bude realizovat/projde vzděláváním ve více šablonách



Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot

MI 6 00 00 – dosažení bagatelní podpory 24 hod. - je třeba do žádosti 

celý přepočítat

• V případě výběru šablony Zapojení odborníka z praxe bude 

pedagog žadatele započítán vždy. 

• Pokud v projektu bude tato šablona vybrána vícekrát – je nutné 

naplánovat, kteří pedagogové budou zapojeni do realizace

Příklad 1: šablona Zapojení odborníka je vybrána do projektu 3x

• 2 šablony bude realizovat pedagog XY (2x25 hodin)

• 1 šablonu bude realizovat pedagog YZ (25 hodin)

• Do 5 40 00 bude započítána hodnota 3

• Do 5 25 10 bude započítána hodnota 2

• Do 6 00 00 se započítá hodnota 2 (za dvě osoby, které dosáhly min. 

24 hodin podpory)



Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot

Příklad 2 – šablona Zapojení odborníka z praxe je vybrána do projektu 

1x, dále je v projektu 8 šablon DVPP po 8 hodinách a 1x šablona 

Tandemová výuka

• Pedagog XY realizuje šablonu Zapojení odborníka (25 hodin 

vzdělávání)

• Pedagog YZ bude absolvovat kurz DVPP v rozsahu 24 hodin

• Pedagog AB bude absolvovat kurz DVPP v rozsahu 8 hodin a šablonu 

Tandemová výuka (20 hodin) s pedagogem z jiné školy (celkem 

pedagog AB 28 hodin vzdělávání)

• 4 šablony DVPP budou absolvovat 4 různí pedagogové školy



Monitorovací indikátory – výpočet cílových hodnot

• Do 5 40 00 se započítává hodnota 9 

– Pedagog XY je započítán 1x

- Pedagog YZ je započítán 1x

- Pedagog AB je započítán 2x

- Pedagog z jiné školy je započítán 1x

- DVPP v délce 8 hod. – započítávají se 4 pedagogové, tedy číslo 4

• Do 5 25 10 se započítá hodnota 7 (každý podpořený pedagog 

žadatele se započítá pouze jednou)

• Do 6 00 00 se započítá hodnota 3 (za tři pedagogy žadatele, kteří 

dosáhnou min. 24 hodin podpory)



Monitorovací indikátory – dokladování bagatelní 

podpory

Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků 

• Pro vykázání indikátoru 6 00 00 je nutné pracovat v systému IS ESF 2014+

• Registrační údaje do systému IS ESF 2014+ obdrží škola po vydání Rozhodnutí 

– datovou schránkou nebo depeší. Příjemce/Zástupce příjemce se registrují do 

systému pouze jednou.

• Vyplňuje se Karta účastníka OP VVV (identifikační údaje podpořené osoby), 

kterou příjemce uchovává podepsanou účastníkem pro případnou kontrolu na 

místě (do ZoR se nedokladuje).



Monitorovací indikátory – dokladování 

bagatelní podpory

• K ZoR se dokládá jmenný seznam účastníků započítaných do 6 00 00 (tj. při 

dosažení bagatelní podpory) s označením nových jmen ve sledovaném období.

• Technický postup k práci v systému (a Karta účastníka OP VVV) je zveřejněn 

na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-

podporenych-osob-2

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2


Monitorovací indikátory

• Počet podpůrných personálních opatření ve školách – personální šablony

• Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí - započítává se

vždy ucelená podpora hodnota 1 na jednu šablonu

• Počet platforem pro odborná tematická setkání – setkání s rodiči apod.

• Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích

– ochrana osobních údajů - při kontrole na místě nebudou ztotožňovány

vykázané hodnoty s konkrétními osobami.



Monitorovací indikátory
• Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích – ochrana

osobních údajů - prohlášení ředitele/ky školy - na základě reakce okolí bude

žáka/studenta identifikovat. Údaje o tom, který konkrétní žák/student byl

započítán, nebude organizace nikam předávat, vykazovat bude pouze

souhrnné číslo. Při kontrole na místě nebudou ztotožňovány vykázané hodnoty

s konkrétními osobami – statistický údaj – příjemce se nezavazuje ke zvýšení

hodnoty při ukončení realizace projektu.

• Celkový počet žáků se nevykazuje v průběhu realizace projektu, nijak se

nedokládá, vyplňuje se do kalkulačky monitorovacích indikátorů pouze

jako statistický údaj!

! Celkový přehled monitorovacích indikátorů pro jednotlivé šablony – přílohy č. 1

výzvy Indikátory!



Poznámky

• Platnost akreditace – akreditace DVPP je platná 3 roky od jejího udělení – nutná

platnost v době začátku kurzu.
http://dak.msmt.cz/dak/home.php

• Pokud škola nabízí vlastní program DVPP akreditovaný MŠMT, nemohou se

tohoto programu v rámci projektu účastnit pedagogové dané školy!

POZOR:

Portfolio pedagoga a osvědčení – jsou pedagoga – škola musí pro archivaci projektu

a kontroly na místě chtít duplikát osvědčení (nebo řeší úředně ověřenou kopií) a

archivovat kopii portfolia pedagoga!

http://dak.msmt.cz/dak/home.php


Poznámky

Neuznatelná osvědčení DVPP

• Chybně doložená osvědčení DVPP – nesoulad se schválenou akreditací

(název, počet hodin, č.j. akreditace a platnost)

• Absolvovaný kurz DVPP obsahem neodpovídal požadavkům v šabloně

• Absolvovaný kurz DVPP nebyl akreditovaný pro danou cílovou skupinu, do

které patří pedagog, který ho absolvoval

• Kurz DVPP, který je hrazen z veřejných prostředků a je poskytován

účastníkům zdarma ! = neuznatelný výstup.

• Osvědčení DVPP programu pedagoga školy, který má akreditovaný a

realizovala daná škola, ve které pedagog učí = neuznatelný výstup.



Poznámky

• Pracovní smlouvy/dohody - musí být zřejmé, že jde o úvazek v rámci

realizovaného projektu. (uvádět min. číslo a název projektu, dále „ OP VVVV“)

• U personálních šablon je třeba vést evidenci docházky

• Pečlivě si přečíst přílohu č. 3 Přehled šablon!

• Prostudovat i Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická část pro projekty

zjednodušeného vykazování – verze 03 z 28. 2. 2018



Veřejné zakázky

• Pokud zadavatel nakoupil předmět plnění v libovolné hodnotě předtím, než mu

byl schválen projekt šablon (vydán právní akt), není povinen tento nákup sčítat

s případnou veřejnou zakázkou na nákup stejného předmětu plnění pro projekt,

protože v době zadání původní zakázky nemohl ještě zadavatel vědět, že získá

projekt.

• Jakmile je vydán právní akt, je nutno nákupy na stejný předmět plnění

sčítat, bez ohledu na to, že se liší zdroje financování!



Veřejné zakázky

• Jak správně stanovit předmět zakázky v oblasti vzdělávání, kurzů

DVPP? Pohlíží se na varianty kurzů jako na jeden předmět plnění

tedy spolu související plnění – jako na obecné vzdělávání, nebo je

možné uplatnit limit 400 tis. bez DPH resp. 500 tis. bez DPH pro

každou variantu vzdělávání zvlášť?

• Spolu souvisejícími plněními se v tomto případě nemyslí vzdělávací

aktivity obecně, ale vzdělávací aktivity s konkrétním zaměřením (např.

ČG, MG, inkluze……)



Veřejné zakázky

Od 1. 10. 2016 se stal účinným zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (ZZVZ), který již s časovým rozmezím účetního období

neoperuje, zná jen tzv. funkční souvislost. Tato novelizace je promítnuta

do Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 3.

Tato aktualizovaná verze stanovuje, že součet předpokládaných hodnot

zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří

jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Zadavatel je tedy

povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných spolu souvisejících

dodávek či služeb za dobu realizace projektu (tedy 24 měsíců) a to včetně

souvisejících dodávek a služeb, hrazených z jiných zdrojů, než je projekt
šablon.



Veřejné zakázky

• Veřejní zadavatelé (zřizovatel obec, svazek obcí, kraj) – do hodnoty 400 tis. Kč

přímý nákup nebo objednávka

• Ostatní – do hodnoty 500 tis. Kč přímý nákup nebo objednávka

Nutné respektovat interní předpisy zřizovatele!

• Stanovit předpokládanou cenu

• Sečíst související plnění za dobu trvání projektu – za projekt i běžnou činnost!

• Předmět zakázky musí být schopno dodat více dodavatelů – průzkum trhu

V případě, že ŘO OP VVV získá podezření na porušení pravidel při zadávání

zakázek, může být dokumentace VZ předmětem kontroly na místě.



Kontroly projektu

• Administrativní: Zpráva o realizaci

• Kontroly na místě :

– ŘO OP VVV

– zřizovatel – včetně účetnictví a VZ dle vnitřních předpisů zřizovatele

– FÚ - včetně účetnictví

– auditní orgán MF, EK, Evropský účetní dvůr – koordinace s kontrolami ŘO

OP VVV

Vždy jsou ohlášeny s dostatečným časovým předstihem

Připravit podklady dle výčtu v části Dokládání výstupů pro kontrolu na místě – v

každé šabloně



Shrnutí, rekapitulace postupu

Šablony I.

• před koncem realizace projektu (doporučení 4 měsíce před koncem

realizace projektu) vyplnit dotazník v UIV – zhodnocení stavu

proinkluzivnosti

• zkontrolovat stav plnění hodnot všech monitorovacích indikátorů, zejména

60 000, 525 10, 54 000, personální šablony: 50 501 – případně žádat o

podstatnou změnu projektu.

• Šablony DVPP a profesní rozvoj pedagoga – zpracovat Souhrnnou

reflektivní zprávu projektu + dokončit Portfolia pedagoga

• v IS ESF – zaznamenat veškeré podpory, doplnit pole: Datum výstupu z

projektu, Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu =

osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci



Shrnutí, rekapitulace postupu

Šablony I.

• v ZZoR vyplnit skutečný počet dětí/žáků (k datu finalizace ZZoR) v

indikátorech statistické povahy 5 15 10, 5 16 10 a 5 17 10.

• v ZZoR informovat o naplnění horizontálních principů (neutrální či pozitivní

vliv dle nastavení v žádosti o podporu – vyplnit pole v ISKP14+).

Šablony II.

• zohlednit v přípravě výstupový dotazník z UIV – volba min. 1 šablony, dále

dle vlastního výběru

• zajistit souhlas zřizovatele – návodný vzor, posléze podpis ČP o přijatelnosti

• připravit Kalkulačku indikátorů a plán vzdělávání, DVPP.



Zdroje informací

MŠMT – OP VVV

Info linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.

Info e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Základní informace o výzvě:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-

verze-1.htm

Základní pravidla, text výzvy, vzorové přílohy, pokyny pro vyplnění 

Dotazníkového šetření aj. https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-

ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
file:///C:/Users/balouskovai/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Y95986ZA/dotazyZP@msmt.cz
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm


Zdroje informací

Tipy a triky pro Šablony II., příklady dobré praxe:

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/tipy-a-triky-pro-reditele-a-pedagogy-pri-vyuzivani-

sablon-ii.htm

Rozdíly Šablony I. versus Šablony II.

https://www.youtube.com/watch?v=KHuuEh1hA-U

Pravidla veřejných zakázek projekty Šablon

https://www.youtube.com/watch?v=k41QfUt_9CY&feature=youtu.be

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/tipy-a-triky-pro-reditele-a-pedagogy-pri-vyuzivani-sablon-ii.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KHuuEh1hA-U
https://www.youtube.com/watch?v=k41QfUt_9CY&feature=youtu.be


Bezplatné animační služby, kontakty:

Mgr. Tereza Houšková, + 420 777 841 775

teri.houskova@gmail.com

Mgr. Lenka Klabačková, + 420 603 516 717

klabackova@lct.cz

Město Beroun
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711
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