
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 
 

Pracovní skupina pro financování škol 

Zápis z jednání 12. 4. 2019, 9 – 11 hod. 

PPP Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod 

Přítomni:  

Hybnerová Dita, Tůma Radek (ZŠ Kounice), Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ 

Český Brod),  Vyhnalová Emílie, Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Halaxová Jana (MŠ Doubravčice,  

Tůmová Jana (Region Pošembeří), 

celkem zastoupeno 5 škol. 

Omluveni: Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Liblice, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Bylany), Šafářová Jana (ZŠ TGM a 

MŠ Poříčany), 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Gabriela Vraj 

Program setkání: 

1. Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

2. „Šablony“ – podání žádosti, předkládání monitorovacích zpráv, ukončení projektu, účtování, 
sdílení praxe – vede Mgr. Jana Tůmová, Region Pošembeří  

3. Aktuality od účastníků 

4. Závěr, další postup 

Ad 1. Informace o aktualitách projektu  

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastnice a seznámila je s programem dnešního setkání. 

Informovala o aktualitách projektu a průběžných akcích v projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

Letní škola pedagogů proběhne v Českém Brodě a Kozojedech v termínu od 19. do 20. 8. 2019. 

Termín Čas Místo Akce 

14. 4. 2019 
a 28. 4. 
2019 

9:30 – 
17:00 

PPP 

Kurz pro rodiče - Výchova bez poražených, Alena a Jan Vávrovi - Jak 
budovat vztah s dítětem, proč je dobré měnit postoje a naučené 
výchovné postupy. Snahou je poznat, čí problém je třeba řešit, dítěte 
nebo rodiče, trénink dovedností a vhodných postupů. 

6. 5. 2019 7:30 
Oranžová 
zahrada 

Právní poradenství pro školy - Mgr. Michaela Veselá 
oblíbená lektorka s bohatou praxí Mgr. Michaela Veselá předala svým 
svérázným způsobem praktické možnosti efektivní komunikace s rodiči.  

16. 5. 2019 
17:30 -
20:30 

KD Svět 
Inspirativní kavárna pro rodiče – Mgr. Alexandra Kecová,  
Spolu s dětmi každý den 
Povídání o cestě k výsledku rodičovské výchovy. Podporuje projev 
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rodiče, jeho chování a výchovné působení děti v tom, aby se v 
dospělosti chovaly tak, jak si přejeme? 

Ad 2. „Šablony“   

Mgr. Jana Tůmová seznámila přítomné se zásadami i podrobnostmi o Šablonách. Znění prezentace je 

uvedeno v příloze.  

Ad 3. Aktuality od účastníků 

Proběhlo sdílení zkušeností účastnic a doplňující dotazování přednášející.  

Ad 4. Závěr a další postup 

Příští setkání Pracovní skupiny pro financování proběhne na pracovním setkání s panem Zemanem, 

které je domluveno na pondělí 3. 6. 2019. Místo bude upřesněno. Hlavním tématem bude reforma 

financování regionálního školství, výpočet Ph max a výkaz P 1c – 01. 

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání. 

Pokud máte k zápisu doplnění či připomínky, prosíme, zašlete je do týdne od obdržení zápisu. 

Děkujeme předem. 

Přílohy:  Prezentace Jany Tůmové 

 

Zapsala: Veronika Svěcená 
Doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 25. 4. 2019 
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Šablony II  
 

Výzva č. 02_18_063 pro méně rozvinuté regiony  
Výzva č. 02_18_064 více rozvinuté regiony (Praha) 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

• Výzva vyhlášena dne 28. 2. 2018  

•  Žádosti můžete podávat do 28. 6. 2019 do 14:00 hod. prostřednictvím 
informačního systému IS KP14+  

•  Projekty můžete realizovat do 31. 8. 2021  

• Realizace je 24 měsíců 

CÍLE VÝZVY  
 
Cílem výzvy je podpořit MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou 
projektů zjednodušeného vykazování.  
 Podpora společného vzdělávání  

 Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze  
 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů  
 Podpora nových metod ve výuce  
 Spolupráce s rodiči a veřejností  

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
 
Oprávněnými žadateli jsou:  
• Mateřské školy (MŠ)  

• Základní školy (ZŠ)  

• Školní družiny (ŠD)  

• Školní kluby (ŠK)  

•  Střediska volného času (SVČ)  

• Základní umělecké školy (ZUŠ)  
 

1 IČ = 1 žádost o podporu  
 
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  
Minimální výše výdajů = 100 000 Kč  
Maximální výše výdajů  
pro mateřské a základní školy  
 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka  
 
pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ  
100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na dítě/žáka  
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ROZPOČET PROJEKTU  
 - šablony musí být vybrány tak, aby byla dodržena minimální a maximální výše 
finanční podpory na jeden projekt: 

 • minimální výše 100 000 Kč  

 • maximální výše  
pro mateřské a základní školy: 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka  
pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na dítě/žáka  
Současně platí že maximální částka na 1 projekt je 5 mil. Kč.  
př. 1 IČ = MŠ + ZŠ + ŠD + ŠK  
= 300 tis. Kč + 300 tis. Kč + 100 tis. Kč + 100 tis. Kč + částky na děti/žáky/studenty  
= 800 tis. Kč + částky na děti/žáky/studenty  
 

Maximální výdaje na projekt jsou 5 mil. Kč nebo podle podmínky de minimis (200 000 € 

za 3 účetní období). 

 REALIZACE PROJEKTU  
• Zahájení projektu nejdříve 1. 8. 2018  

• Zahájení 1. den v měsíci  

• 3 sledovaná období – každé 8 měsíců  

• 3 ZoR (zprávy o realizaci)  
 
první, druhá do 20 prac. dní od konce sledovaného období  
třetí = závěrečná do 40 prac. dní od data ukončení fyzické realizace projektu  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  
 
Dotazníkové šetření je povinné  
 
=> výstup = povinná příloha k žádosti  
(dotazník naleznete zde: https://sberdat.uiv.cz/login)  
Nutno zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která vyplynula 
z dotaz. šetření, a střediska volného času min. 1 šablonu z oblasti inkluze.  
 
Online vyplnění dotazníku je školám umožněno nejdříve od data vyhlášení výzvy do 
termínu ukončení příjmu žádostí stanoveném výzvou.  
 
Termíny  
 1. Školy, které se neúčastnily Šablon I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ pod stejným RED IZO 
nebo samostatně zřízené) o od: vyhlášení výzvy  

 o do: ukončení výzvy  
  
 2. Školy, které se účastní/ly Šablony I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ, pod stejným RED IZO)  
 o od: nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu  
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 o do: do konce realizace projektu  
 
Školy vyplňují 1 dotazník, který slouží pro Šablony I jako vyhodnocení prvního 

projektu a zároveň pro Šablony II jako vstupní dotazník, který vyhodnocuje aktuální 

nejslabší oblast. 

AKTIVITY PRO MŠ  

Personální podpora MŠ  
 Školní asistent 
✓ Školní speciální pedagog 

✓ Školní psycholog 

✓ Sociální pedagog 

✓ Chůva 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ  
✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  

✓ Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím 
supervize/mentoringu/koučinku  
✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv  
✓ Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí  

✓ Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ  
 
Aktivity rozvíjející ICT v MŠ  
✓ Využití ICT ve vzdělávání v MŠ  
 
Rozvojové aktivity MŠ  
 
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností  
✓ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  

✓ Komunitně osvětová setkávání  

 
AKTIVITY PRO ZŠ  
Personální podpora ZŠ  
 Školní asistent 
✓ Školní speciální pedagog 

✓ Školní psycholog 

✓ Sociální pedagog 

✓ Školní kariérový poradce 
 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  

✓ Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 
8 hodin  
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✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv  
✓ Tandemová výuka v ZŠ  

✓ CLIL ve výuce v ZŠ  

✓ Nové metody ve výuce v ZŠ  

✓ Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku  

✓ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ  
 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ  
✓ Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ  

✓ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  
 
Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ  
✓ Klub pro žáky ZŠ  

✓ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

✓ Projektový den ve škole  

✓ Projektový den mimo školu 
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 
✓ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

✓ Komunitně osvětová setkávání 
 

AKTIVITY PRO ŠD A ŠK 
 
Personální podpora 
✓ Školní asistent 

✓ Speciální pedagog 

✓ Sociální pedagog 
 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK 
✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin 

✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK 

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 
✓ Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 

✓ Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 

✓ Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK 
 
Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK 
✓ Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK 
 
Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK 
✓ Klub pro účastníky ŠD/ŠK 
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✓ Projektový den v ŠD/ŠK 

✓ Projektový den mimo ŠD/ŠK 
 

AKTIVITY PRO ZUŠ 
Personální podpora 

✓ Školní asistent 

✓ Školní speciální pedagog 

✓ Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ 

✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

✓ Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ 

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

✓ Tandemová výuka v ZUŠ 

✓ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 

✓ Nové metody ve výuce v ZUŠ 

✓ Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/ mentoringu/koučinku 

 

Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ 

✓ Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ 

✓ Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ 

 

Rozvojové aktivity ZUŠ 

✓ Projektový den ve škole 

✓ Projektový den mimo školu 

 

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností 

✓ Komunitně osvětová setkávání 

 

STRUČNÝ PŘEHLED KROKŮ REALIZACE PROJEKTU  

1. Záměr žádat o finanční prostředky v rámci výzvy Šablony II 
2. Získat základní informace o výzvě 
3. Založit účet v systému IS KP14+  
4. Dotazníkové šetření 
5. Rozpočet projektu  
6. Výběr šablon na základě výsledku dotazníkového šetření 
7. Předložit žádost o podporu prostřednictvím systému IS KP14+ 
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Přijetí žádosti* 
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti* 
Vyrozumění* 
Právní akt* 
Zaslání zálohové platby* 
8. Realizace projektu  
9. První ZoR 
(po 8 měsících od začátku realizace)  
10. Druhá ZoR 
(po 16 měsících od začátku realizace)  
11. Dotazníkové šetření 
12.  Třetí ZoR 
= závěrečná zpráva o realizaci (po konci realizace projektu) 
Realizace projektu ve výzvě Šablony II je možná až po ukončení projektu ve výzvě 
Šablony I, ale samotný proces hodnocení žádosti o podporu ve výzvě Šablony II může 
probíhat paralelně s koncem projektu ve výzvě Šablony I.  


Školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy 
Online vyplnění dotazníku je pro tato školská zařízení/školy umožněno podle toho, zda 
jsou zřízena pod stejným RED_IZO školy, která se účastnila výzvy Šablony I, nebo ne.  
Po vyplnění dotazníku dojde automaticky k jeho vyhodnocení a k vygenerování výstupu 
pro vstup do projektu Šablony II.  
 

VÝBĚR ŠABLON  
 

- škola/školské zařízení si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude 
v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejslabší -> předmět kontroly přijatelnosti 
projektu  

- SVČ si kromě této šablony povinně volí minimálně jednu šablonu rozvíjející oblast 
inkluzivní/společné vzdělávání  

- výběr šablon musí být uvážlivý a maximálně do výše částky projektu  

- nutné zjistit ochotu pedagogických a ostatních pracovníků zapojit se do projektu a 
jejich časové možnosti  

- přehled nabízených šablon součástí tohoto dokumentu  

- Kalkulačka indikátorů počítá cílové hodnoty indikátorů a zároveň maximální možnou 
výši dotace pro konkrétního příjemce a podíl specifických cílů, které žadatel zadává do 
žádosti o podporu  
 

Doporučení  
Zadat jednotlivé šablony do kalkulačky, čímž žadatel získá optimalizovaný výběr šablon 
vzhledem k maximální výši možné dotace. Poté může snadněji šablony zadat do žádosti o 
podporu v IS KP14+.  
V případě nezvolení povinných šablon dle pokynů, bude žádost navrácena k 

přepracování. 
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
 

ŽÁDOST  
- předložení žádosti prostřednictvím systému IS KP14+  

- žádost musí být podepsána elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo 
osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci  

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

o Čestné prohlášení v IS KP14+ (úvodní, závěrečné)  

o  Prohlášení o přijatelnosti (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) (vzor, originál 
nebo úředně ověřena kopie) VZOR MŠMT  

o  Výstup z dotazníkového šetření (prostá kopie)  

o Kalkulačka indikátorů (vzor, originál nebo úředně ověřena kopie)  

o Prohlášení o přijatelnosti (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) (vzor, originál 
nebo úředně ověřena kopie)  

FINANCOVÁNÍ  
 
- financování ex ante  

- jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů 
projektu  

- zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným 
zahájením fyzické realizace projektu  
 

Výzva 63/64: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-

hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm 

  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm
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Zprávy o realizaci v Šablonách II (výzvy 63/64 a 65/66) 

V druhé vlně šablon jsou nastavena sledovaná období, za která je nutné předložit ZoR, 

odlišně, než tomu bylo v první vlně šablon.  

Délka všech sledovaných (monitorovacích) období je shodně 8 měsíců. První sledované 

období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu a končí po 8 měsících bez 

ohledu na to, kdy proběhlo hodnocení projektu a kdy byl vydán právní akt. Za každý 

projekt tak budou odevzdány 3 ZoR, vždy po 8 měsících sledovaného období.  

Ve výzvě 63/64 jsou již připraveny vzory záznamů/zápisů k jednotlivým aktivitám, 

které najdete přímo u výzvy (viz odkaz na výzvu výše). Při dokládání výstupů a 

výsledkových indikátorů se příjemci řídí přílohou č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich 

věcný výklad. Pro snadnější orientaci v požadovaných výstupech si doporučuji vzít 

k ruce dokument Dokládání výstupů a indikátorů šablony II, který je zveřejněn mezi 

přílohami k ZoR. Povinnou přílohou k ZoR v druhé vlně šablon je Kalkulačka 

indikátorů ZoR.  

Pokud škola/školské zařízení nejsou zřízeny obcí, svazkem obcí, krajem nebo MŠMT, 

musí informovat o své vlastnické struktuře. Pokud ve sledovaném období nedojde k její 

změně, nemusí příjemci dokládat žádné čestné prohlášení k ZoR (na rozdíl od první vlny 

šablon). Pokud ke změně dojde, je třeba k ZoR doložit dokument Prokázání vlastnické 

struktury žadatele/příjemce – tento dokument je zveřejněn mezi přílohami k ZoR. 

Pokud je změna taková, že má vliv na údaje v nějakém typu Subjektu v žádosti o 

podporu, musí příjemce o takové změně informovat prostřednictvím žádosti o změnu 

(vybere příslušný typ Subjektu a upraví informace).  

Upozornění ke kurzům DVPP 

Cílové skupiny 

Kurzů DVPP se mohou účastnit pedagogové, kteří odpovídají cílové skupině, pro kterou 

je daný kurz akreditován. Poskytovatelé kurzů smějí vydávat osvědčení pouze 

pedagogickým pracovníkům uvedeným v cílové skupině, pro kterou je kurz akreditován. 

Při výběru kurzu DVPP je vhodné si ověřit údaje k akreditaci kurzu, včetně cílové 

skupiny, na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-

akci-dvpp. Poskytovatelé DVPP v některých případech nabízejí na svých webových 

stránkách kurzy i pro cílové skupiny, pro které není kurz akreditován. 

 

Maximální počet účastníků 

Součástí akreditace je stanovení maximálního počtu účastníků, který by poskytovatel 

kurzu DVPP neměl navyšovat.  

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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Školy jako poskytovatelé kurzů DVPP 

I v druhé vlně šablon platí, že pokud má příjemce dotace (škola/školské zařízení) svoje 

akreditované kurzy DVPP, tak by jejich poskytnutí vlastním pedagogům školy nebylo 

uznatelným výstupem. Viz kap. 7.2 přílohy Přehled šablon a jejich věcný výklad.  

Upozornění k vyplňování zápisů a záznamů šablon 

Zápisy a záznamy stačí vyplňovat stručně, avšak výstižně. Je důležité uvést 

informace dle požadavků jednotlivých šablon – mohou to být např. informace 

k přípravě aktivity, průběhu, reflexi, použitým metodám, … 

Do záznamů/zápisů je třeba uvádět text vztahující se k zaměření šablony. Pokud 

bude škola vyplňovat např. záznam k tandemové výuce, není potřeba popisovat, co vše 

se v hodinách s žáky probíralo, ale je třeba se soustředit na to, co bylo podstatou 

tandemové výuky = jak spolu pedagogové spolupracovali.  

Šablona Projektový den ve škole – násobné zvolení  

Projektový den ve škole je koncipován pro 1 skupinu žáků bez ohledu na to, o jak velkou 

skupinu se jedná. Pro tuto skupinu žáků připravuje pedagog spolu s externím 

odborníkem projektový den (projektovou výuku) v min. délce 4 vyučovacích hodin 

(resp. 180 minut).  

Pokud by v jeden čas vedli projektovou výuku dva pedagogové s dvěma odborníky, 

potom je možné si zvolit šablonu násobně podle počtu odborníků. Dva odborníci budou 

spolupracovat s dvěma pedagogy a dvěma skupinami žáků – tyto dvě skupiny mohou 

zůstat po dobu 4 vyučovacích hodin stejné, ale také se mohou u odborníků prostřídat.  

Šablona Projektový den mimo školu – násobné zvolení  

Projektový den mimo školu je koncipován pro skupinu 10 žáků, z nichž musí být min. 3 

ohroženi školním neúspěchem. Počet žáků zde byl stanoven z toho důvodu, aby bylo 

možné nějakým způsobem promítnout do nacenění šablony náklady na cestování.  

Pokud pojede na projektový den skupina např. 45 žáků, je možné si šablonu zvolit na 

tento projektový den 4x. Projektový den potom vede pedagog s jedním externím 

odborníkem. V případě této šablony se násobný počet šablon volí dle počtu žáků, ne dle 

počtu zapojených odborníků.  

Šablona Komunitně osvětové setkávání – násobné zvolení  

Jedna šablona je určena pro min. 2hodinové setkání. Pokud bude setkání trvat delší 

dobu, je možné si pro takové setkání zvolit násobek šablon dle počtu hodin – např. při 

min. 4hodinovém setkání se bude jednat o 2 šablony.  
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Školy/školská zařízení mohou také společně připravit komunitně osvětové setkání ve 

veřejném prostoru. Za každou vykazovanou šablonu je ale potřeba doložit její povinné 

náležitosti – organizátora setkání, externího odborníka a minimálně 8 účastníků setkání. 

Příklad: pokud setkání budou realizovat 3 školy a každá jej bude vykazovat jako jednu 

šablonu, za každou školu se bude účastnit organizátor setkání (3 různé osoby), za 

každou školu jiný externí odborník (3 různé osoby) a za každou školu se zúčastní 

zástupci veřejnosti v min. počtu 8 osob na každou školu.  

Další možností při stejném příkladu (3 školy, 3 šablony) je realizovat šestihodinové 

setkání, na kterém pak může být přítomen pouze jeden odborník a jeden organizátor. 

Každá škola doloží za svou šablonu jiné 2 hodiny setkání – např. první škola 10-12 h, 

druhá 12-14 h, třetí 14-16 h. Školy by také měly v takovém případě sdílet náklady na 

organizátora setkání a přítomného odborníka. 

Šablona Využití ICT ve výuce – násobné zvolení  

Dotazy k násobnému zvolení této šablony jsou natolik časté, že příklady k násobnému 

zvolení šablon budou zveřejněny v dotazech měsíce na webu OP VVV. Zasílám 

připravený text:  

Jak správně realizovat šablonu Využití ICT ve vzdělávání? 

1) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom neděleném 

předmětu 

Škola plánuje realizovat v jednom (neděleném) předmětu 3 šablony ve třídě s 30 žáky. 

Rozumíme správně, že v tomto případě má škola za povinnost realizovat celkem 3 

hodiny výuky s tablety týdně, přičemž ve všech hodinách je povinna realizovat výuku se 

všemi 30 tablety? Co když z důvodu nemoci bude chybět například 5 žáků? 

Odpověď: Za každou zvolenou šablonu je třeba zakoupit minimálně 10 ks zařízení 

(tabletů/notebooků) a odučit 1 samostatnou hodinu týdně, kde bude přítomno 

minimálně 10 žáků, přičemž 3 žáci budou ohrožení školním neúspěchem. 

V tomto případě to znamená zakoupit minimálně 30 ks zařízení (tabletů/notebooků) a 

následně odučit 3 různé hodiny týdně, přičemž nezáleží, zda se v jedné místnosti učí 10, 

20 nebo 30 žáků najednou (přičemž z každých 10 žáků jsou minimálně 3 ohroženi 

školním neúspěchem). Pokud je do výuky zapojena celá třída, odpadá problém s 

nemocností. 

2) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom děleném 

předmětu 

Škola plánuje realizovat v jednom děleném předmětu 2 šablony ve třídě s 25 žáky 

rozdělenými do dvou skupin, 12 a 13 žáků. Ujasnili jsme si, že je možné, aby se jednalo o 
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1 půlenou hodinu, tj. žáci jsou rozděleny do dvou skupin, odučenou ve stejnou dobu. 

Splní škola podmínky výzvy, pokud se bude jednat o půlené hodiny odučené v různém 

čase? 

Odpověď: Ano, splní. Pokud se v půlené hodině, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin dle 

standardního rozvrhu, ve dvou místnostech s různými učiteli učí minimálně 10 žáků (z 

nichž jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem) ve stejný čas nebo v různých 

časech, jedná se o uznatelný výstup za dvě šablony. 

3) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v různých 

předmětech 

Škola plánuje realizovat ve dvou předmětech 2 šablony ve třídě s 25 žáky. V takovém 

případě musí s tablety realizovat 2 hodiny týdně. Platí přitom, že na každé z obou hodin 

musí být realizována výuka se všemi 20 tablety? 

Odpověď: Ne, nemusí. Podmínka paralelního využití se vztahuje pouze na případ, kdy je 

zvolena v projektu jen jedna šablona. Vždy je nutné využít všech 10 zařízení 

(tabletů/notebooků) ve stejném čase. 
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 Šablony II  
 
Výzva č. 02_18_063 pro méně rozvinuté regiony  
Výzva č. 02_18_064 více rozvinuté regiony (Praha) 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

• Výzva vyhlášena dne 28. 2. 2018  

•  Žádosti můžete podávat do 28. 6. 2019 do 14:00 hod. prostřednictvím 
informačního systému IS KP14+  

•  Projekty můžete realizovat do 31. 8. 2021  

• Realizace je 24 měsíců 

CÍLE VÝZVY  
 
Cílem výzvy je podpořit MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou 
projektů zjednodušeného vykazování.  
 Podpora společného vzdělávání  

 Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze  
 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů  
 Podpora nových metod ve výuce  
 Spolupráce s rodiči a veřejností  

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
 

Oprávněnými žadateli jsou:  
• Mateřské školy (MŠ)  

• Základní školy (ZŠ)  

• Školní družiny (ŠD)  

• Školní kluby (ŠK)  

•  Střediska volného času (SVČ)  

• Základní umělecké školy (ZUŠ)  
 

1 IČ = 1 žádost o podporu  
 

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  
Minimální výše výdajů = 100 000 Kč  
Maximální výše výdajů  
pro mateřské a základní školy  
 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka  
 
pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ  
100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na dítě/žáka  
 

ROZPOČET PROJEKTU  
  

 - šablony musí být vybrány tak, aby byla dodržena minimální a maximální výše 
finanční podpory na jeden projekt: 

 • minimální výše 100 000 Kč  

 • maximální výše  
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pro mateřské a základní školy: 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka  
pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na dítě/žáka  
Současně platí že maximální částka na 1 projekt je 5 mil. Kč.  
př. 1 IČ = MŠ + ZŠ + ŠD + ŠK  
= 300 tis. Kč + 300 tis. Kč + 100 tis. Kč + 100 tis. Kč + částky na děti/žáky/studenty  
= 800 tis. Kč + částky na děti/žáky/studenty  
 

Maximální výdaje na projekt jsou 5 mil. Kč nebo podle podmínky de minimis (200 000 € 

za 3 účetní období). 

 REALIZACE PROJEKTU  
• Zahájení projektu nejdříve 1. 8. 2018  

• Zahájení 1. den v měsíci  

• 3 sledovaná období – každé 8 měsíců  

• 3 ZoR (zprávy o realizaci)  
 
první, druhá do 20 prac. dní od konce sledovaného období  
třetí = závěrečná do 40 prac. dní od data ukončení fyzické realizace projektu  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  
 
Dotazníkové šetření je povinné  
 
=> výstup = povinná příloha k žádosti  
(dotazník naleznete zde: https://sberdat.uiv.cz/login)  
Nutno zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která vyplynula 
z dotaz. šetření, a střediska volného času min. 1 šablonu z oblasti inkluze.  
 
Online vyplnění dotazníku je školám umožněno nejdříve od data vyhlášení výzvy do 
termínu ukončení příjmu žádostí stanoveném výzvou.  
 
Termíny  
 1. Školy, které se neúčastnily Šablon I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ pod stejným RED IZO 
nebo samostatně zřízené) o od: vyhlášení výzvy  

 o do: ukončení výzvy  
  
 2. Školy, které se účastní/ly Šablony I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ, pod stejným RED IZO)  
 o od: nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu  
 o do: do konce realizace projektu  
 
Školy vyplňují 1 dotazník, který slouží pro Šablony I jako vyhodnocení prvního 

projektu a zároveň pro Šablony II jako vstupní dotazník, který vyhodnocuje aktuální 

nejslabší oblast. 
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AKTIVITY PRO MŠ  
 
Personální podpora MŠ  
 Školní asistent 
✓ Školní speciální pedagog 

✓ Školní psycholog 

✓ Sociální pedagog 

✓ Chůva 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ  
✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  
✓ Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím 
supervize/mentoringu/koučinku  
✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv  
✓ Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí  
✓ Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ  
 
Aktivity rozvíjející ICT v MŠ  
✓ Využití ICT ve vzdělávání v MŠ  
 
Rozvojové aktivity MŠ  
 
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností  
✓ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  
✓ Komunitně osvětová setkávání  
 

AKTIVITY PRO ZŠ  
Personální podpora ZŠ  
 Školní asistent 
✓ Školní speciální pedagog 

✓ Školní psycholog 

✓ Sociální pedagog 

✓ Školní kariérový poradce 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  
✓ Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 
hodin  
✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  
✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv  
✓ Tandemová výuka v ZŠ  
✓ CLIL ve výuce v ZŠ  
✓ Nové metody ve výuce v ZŠ  
✓ Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku  
✓ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ  
 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ  
✓ Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ  
✓ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  
 
Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ  
✓ Klub pro žáky ZŠ  
✓ Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem  

✓ Projektový den ve škole  
✓ Projektový den mimo školu 
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Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 
✓ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

✓ Komunitně osvětová setkávání 
 
AKTIVITY PRO ŠD A ŠK 
 
Personální podpora 
✓ Školní asistent 

✓ Speciální pedagog 

✓ Sociální pedagog 
 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK 
✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin 

✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK 

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 
✓ Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 

✓ Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 

✓ Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK 
 
Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK 
✓ Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK 
 
Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK 
✓ Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

✓ Projektový den v ŠD/ŠK 

✓ Projektový den mimo ŠD/ŠK 
 

AKTIVITY PRO ZUŠ 
Personální podpora 

✓ Školní asistent 

✓ Školní speciální pedagog 

✓ Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ 

✓ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

✓ Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ 

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

✓ Tandemová výuka v ZUŠ 

✓ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 

✓ Nové metody ve výuce v ZUŠ 

✓ Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/ mentoringu/koučinku 

 



5 
 

Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ 

✓ Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ 

✓ Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ 

 

Rozvojové aktivity ZUŠ 

✓ Projektový den ve škole 

✓ Projektový den mimo školu 

 

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností 

✓ Komunitně osvětová setkávání 

 

STRUČNÝ PŘEHLED KROKŮ REALIZACE PROJEKTU  

1. Záměr žádat o finanční prostředky v rámci výzvy Šablony II 
2. Získat základní informace o výzvě 
3. Založit účet v systému IS KP14+  
4. Dotazníkové šetření 
5. Rozpočet projektu  
6. Výběr šablon na základě výsledku dotazníkového šetření 
7. Předložit žádost o podporu prostřednictvím systému IS KP14+ 
Přijetí žádosti* 
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti* 
Vyrozumění* 
Právní akt* 
Zaslání zálohové platby* 
8. Realizace projektu  
9. První ZoR 
(po 8 měsících od začátku realizace)  
10. Druhá ZoR 
(po 16 měsících od začátku realizace)  
11. Dotazníkové šetření 
12.  Třetí ZoR 
= závěrečná zpráva o realizaci  
(po konci realizace projektu) 
 

Realizace projektu ve výzvě Šablony II je možná až po ukončení projektu ve výzvě 
Šablony I, ale samotný proces hodnocení žádosti o podporu ve výzvě Šablony II může 
probíhat paralelně s koncem projektu ve výzvě Šablony I.  


Školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy 
Online vyplnění dotazníku je pro tato školská zařízení/školy umožněno podle toho, zda 
jsou zřízena pod stejným RED_IZO školy, která se účastnila výzvy Šablony I, nebo ne.  
Po vyplnění dotazníku dojde automaticky k jeho vyhodnocení a k vygenerování výstupu 
pro vstup do projektu Šablony II.  
 

VÝBĚR ŠABLON  
 

- škola/školské zařízení si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude 
v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejslabší -> předmět kontroly přijatelnosti 
projektu  
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- SVČ si kromě této šablony povinně volí minimálně jednu šablonu rozvíjející oblast 
inkluzivní/společné vzdělávání  

- výběr šablon musí být uvážlivý a maximálně do výše částky projektu  

- nutné zjistit ochotu pedagogických a ostatních pracovníků zapojit se do projektu a 
jejich časové možnosti  

- přehled nabízených šablon součástí tohoto dokumentu  

- Kalkulačka indikátorů počítá cílové hodnoty indikátorů a zároveň maximální možnou 
výši dotace pro konkrétního příjemce a podíl specifických cílů, které žadatel zadává do 
žádosti o podporu  
 

Doporučení  
Zadat jednotlivé šablony do kalkulačky, čímž žadatel získá optimalizovaný výběr šablon 
vzhledem k maximální výši možné dotace. Poté může snadněji šablony zadat do žádosti o 
podporu v IS KP14+.  
V případě nezvolení povinných šablon dle pokynů, bude žádost navrácena k 

přepracování. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
 

ŽÁDOST  
- předložení žádosti prostřednictvím systému IS KP14+  

- žádost musí být podepsána elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo 
osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci  

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

o Čestné prohlášení v IS KP14+ (úvodní, závěrečné)  

o  Prohlášení o přijatelnosti (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) (vzor, originál 
nebo úředně ověřena kopie) VZOR MŠMT  

o  Výstup z dotazníkového šetření (prostá kopie)  

o Kalkulačka indikátorů (vzor, originál nebo úředně ověřena kopie)  

o Prohlášení o přijatelnosti (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) (vzor, originál 
nebo úředně ověřena kopie)  

FINANCOVÁNÍ  
 
- financování ex ante  

- jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů 
projektu  

- zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným 
zahájením fyzické realizace projektu  
 

Výzva 63/64: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-

hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm 

  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm
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Zprávy o realizaci v Šablonách II (výzvy 63/64 a 65/66) 

V druhé vlně šablon jsou nastavena sledovaná období, za která je nutné předložit ZoR, 

odlišně, než tomu bylo v první vlně šablon.  

Délka všech sledovaných (monitorovacích) období je shodně 8 měsíců. První sledované 

období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu a končí po 8 měsících bez 

ohledu na to, kdy proběhlo hodnocení projektu a kdy byl vydán právní akt. Za každý 

projekt tak budou odevzdány 3 ZoR, vždy po 8 měsících sledovaného období.  

Ve výzvě 63/64 jsou již připraveny vzory záznamů/zápisů k jednotlivým aktivitám, 

které najdete přímo u výzvy (viz odkaz na výzvu výše). Při dokládání výstupů a 

výsledkových indikátorů se příjemci řídí přílohou č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich 

věcný výklad. Pro snadnější orientaci v požadovaných výstupech si doporučuji vzít 

k ruce dokument Dokládání výstupů a indikátorů šablony II, který je zveřejněn mezi 

přílohami k ZoR. Povinnou přílohou k ZoR v druhé vlně šablon je Kalkulačka 

indikátorů ZoR.  

Pokud škola/školské zařízení nejsou zřízeny obcí, svazkem obcí, krajem nebo MŠMT, 

musí informovat o své vlastnické struktuře. Pokud ve sledovaném období nedojde k její 

změně, nemusí příjemci dokládat žádné čestné prohlášení k ZoR (na rozdíl od první vlny 

šablon). Pokud ke změně dojde, je třeba k ZoR doložit dokument Prokázání vlastnické 

struktury žadatele/příjemce – tento dokument je zveřejněn mezi přílohami k ZoR. 

Pokud je změna taková, že má vliv na údaje v nějakém typu Subjektu v žádosti o 

podporu, musí příjemce o takové změně informovat prostřednictvím žádosti o změnu 

(vybere příslušný typ Subjektu a upraví informace).  

Upozornění ke kurzům DVPP 

Cílové skupiny 

Kurzů DVPP se mohou účastnit pedagogové, kteří odpovídají cílové skupině, pro kterou 

je daný kurz akreditován. Poskytovatelé kurzů smějí vydávat osvědčení pouze 

pedagogickým pracovníkům uvedeným v cílové skupině, pro kterou je kurz akreditován. 

Při výběru kurzu DVPP je vhodné si ověřit údaje k akreditaci kurzu, včetně cílové 

skupiny, na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-

akci-dvpp. Poskytovatelé DVPP v některých případech nabízejí na svých webových 

stránkách kurzy i pro cílové skupiny, pro které není kurz akreditován. 

 

Maximální počet účastníků 

Součástí akreditace je stanovení maximálního počtu účastníků, který by poskytovatel 

kurzu DVPP neměl navyšovat.  

 

Školy jako poskytovatelé kurzů DVPP 

I v druhé vlně šablon platí, že pokud má příjemce dotace (škola/školské zařízení) svoje 

akreditované kurzy DVPP, tak by jejich poskytnutí vlastním pedagogům školy nebylo 

uznatelným výstupem. Viz kap. 7.2 přílohy Přehled šablon a jejich věcný výklad.  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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Upozornění k vyplňování zápisů a záznamů šablon 

Zápisy a záznamy stačí vyplňovat stručně, avšak výstižně. Je důležité uvést 

informace dle požadavků jednotlivých šablon – mohou to být např. informace 

k přípravě aktivity, průběhu, reflexi, použitým metodám, … 

Do záznamů/zápisů je třeba uvádět text vztahující se k zaměření šablony. Pokud 

bude škola vyplňovat např. záznam k tandemové výuce, není potřeba popisovat, co vše 

se v hodinách s žáky probíralo, ale je třeba se soustředit na to, co bylo podstatou 

tandemové výuky = jak spolu pedagogové spolupracovali.  

Šablona Projektový den ve škole – násobné zvolení  

Projektový den ve škole je koncipován pro 1 skupinu žáků bez ohledu na to, o jak velkou 

skupinu se jedná. Pro tuto skupinu žáků připravuje pedagog spolu s externím 

odborníkem projektový den (projektovou výuku) v min. délce 4 vyučovacích hodin 

(resp. 180 minut).  

Pokud by v jeden čas vedli projektovou výuku dva pedagogové s dvěma odborníky, 

potom je možné si zvolit šablonu násobně podle počtu odborníků. Dva odborníci budou 

spolupracovat s dvěma pedagogy a dvěma skupinami žáků – tyto dvě skupiny mohou 

zůstat po dobu 4 vyučovacích hodin stejné, ale také se mohou u odborníků prostřídat.  

Šablona Projektový den mimo školu – násobné zvolení  

Projektový den mimo školu je koncipován pro skupinu 10 žáků, z nichž musí být min. 3 

ohroženi školním neúspěchem. Počet žáků zde byl stanoven z toho důvodu, aby bylo 

možné nějakým způsobem promítnout do nacenění šablony náklady na cestování.  

Pokud pojede na projektový den skupina např. 45 žáků, je možné si šablonu zvolit na 

tento projektový den 4x. Projektový den potom vede pedagog s jedním externím 

odborníkem. V případě této šablony se násobný počet šablon volí dle počtu žáků, ne dle 

počtu zapojených odborníků.  

Šablona Komunitně osvětové setkávání – násobné zvolení  

Jedna šablona je určena pro min. 2hodinové setkání. Pokud bude setkání trvat delší 

dobu, je možné si pro takové setkání zvolit násobek šablon dle počtu hodin – např. při 

min. 4hodinovém setkání se bude jednat o 2 šablony.  

Školy/školská zařízení mohou také společně připravit komunitně osvětové setkání ve 

veřejném prostoru. Za každou vykazovanou šablonu je ale potřeba doložit její povinné 

náležitosti – organizátora setkání, externího odborníka a minimálně 8 účastníků setkání. 

Příklad: pokud setkání budou realizovat 3 školy a každá jej bude vykazovat jako jednu 

šablonu, za každou školu se bude účastnit organizátor setkání (3 různé osoby), za 

každou školu jiný externí odborník (3 různé osoby) a za každou školu se zúčastní 

zástupci veřejnosti v min. počtu 8 osob na každou školu.  
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Další možností při stejném příkladu (3 školy, 3 šablony) je realizovat šestihodinové 

setkání, na kterém pak může být přítomen pouze jeden odborník a jeden organizátor. 

Každá škola doloží za svou šablonu jiné 2 hodiny setkání – např. první škola 10-12 h, 

druhá 12-14 h, třetí 14-16 h. Školy by také měly v takovém případě sdílet náklady na 

organizátora setkání a přítomného odborníka. 

Šablona Využití ICT ve výuce – násobné zvolení  

Dotazy k násobnému zvolení této šablony jsou natolik časté, že příklady k násobnému 

zvolení šablon budou zveřejněny v dotazech měsíce na webu OP VVV. Zasílám 

připravený text:  

Jak správně realizovat šablonu Využití ICT ve vzdělávání? 

1) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom neděleném 

předmětu 

Škola plánuje realizovat v jednom (neděleném) předmětu 3 šablony ve třídě s 30 žáky. 

Rozumíme správně, že v tomto případě má škola za povinnost realizovat celkem 3 

hodiny výuky s tablety týdně, přičemž ve všech hodinách je povinna realizovat výuku se 

všemi 30 tablety? Co když z důvodu nemoci bude chybět například 5 žáků? 

Odpověď: Za každou zvolenou šablonu je třeba zakoupit minimálně 10 ks zařízení 

(tabletů/notebooků) a odučit 1 samostatnou hodinu týdně, kde bude přítomno 

minimálně 10 žáků, přičemž 3 žáci budou ohrožení školním neúspěchem. 

V tomto případě to znamená zakoupit minimálně 30 ks zařízení (tabletů/notebooků) a 

následně odučit 3 různé hodiny týdně, přičemž nezáleží, zda se v jedné místnosti učí 10, 

20 nebo 30 žáků najednou (přičemž z každých 10 žáků jsou minimálně 3 ohroženi 

školním neúspěchem). Pokud je do výuky zapojena celá třída, odpadá problém s 

nemocností. 

2) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom děleném 

předmětu 

Škola plánuje realizovat v jednom děleném předmětu 2 šablony ve třídě s 25 žáky 

rozdělenými do dvou skupin, 12 a 13 žáků. Ujasnili jsme si, že je možné, aby se jednalo o 

1 půlenou hodinu, tj. žáci jsou rozděleny do dvou skupin, odučenou ve stejnou dobu. 

Splní škola podmínky výzvy, pokud se bude jednat o půlené hodiny odučené v různém 

čase? 

Odpověď: Ano, splní. Pokud se v půlené hodině, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin dle 

standardního rozvrhu, ve dvou místnostech s různými učiteli učí minimálně 10 žáků (z 

nichž jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem) ve stejný čas nebo v různých 

časech, jedná se o uznatelný výstup za dvě šablony. 
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3) v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v různých 

předmětech 

Škola plánuje realizovat ve dvou předmětech 2 šablony ve třídě s 25 žáky. V takovém 

případě musí s tablety realizovat 2 hodiny týdně. Platí přitom, že na každé z obou hodin 

musí být realizována výuka se všemi 20 tablety? 

Odpověď: Ne, nemusí. Podmínka paralelního využití se vztahuje pouze na případ, kdy je 

zvolena v projektu jen jedna šablona. Vždy je nutné využít všech 10 zařízení 

(tabletů/notebooků) ve stejném čase. 

 

 


