
 

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 (11) 

Zápis z jednání, 26. 05. 2020  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty, Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český 

Brod), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská).  

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

Poříčany). 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, 

Žídková Olga. 

 

Program setkání:  
1) Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 
2) Sdílení zkušeností s financováním projektů a provozu škol v době nouzového stavu 
3) On-line webinář k výkazům PAM 2020 
4) Závěr, další postup 

Ad 1) Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

G. Vraj za MAS Region Pošembeří přivítala členky PS pro financování, představila novou zástupkyni ZŠ 

Tuklaty, pí. Pelantovou. Následně představila roli Regionu Pošembeří a předala slovo členům 

realizačního týmu a členům PS.  

 

Město Český Brod, O. Žídková – informovala o proběhlém konkurzu na ředitele/ku ZŠ Tyršova. Vybrána 

byla Mgr. Jitka Majerová, současná ředitelka MŠ Liblice, která nahradí Mgr. Duška od 1. 8. 2020.  Do 

doby jmenování nové/ho ředitele/ky (konkurz je plánován na podzim 2020) bude pověřena vedením MŠ 

zástupkyně ředitelky Martina Mihálová, DiS.  

Manažerka projektu J. Soukupová informovala o letní škole pedagogů (dále LŠP) a zařazení z důvodu 

pandemie zrušeného semináře Mgr.Pavla Zemana do programu LŠP, což bylo uvítáno.  

29. června 2020 končí termín k podávání žádostí o dotaci ze Šablon III – více informací k výzvě v příloze č. 

1.  

Následně informovala o proběhlých a nadcházejících aktivitách projektu.  Bližší informace jsou průběžně 

zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Úterý 16. 6. 2020  
17:30 – 20.00 

Inspirativní kavárna s MUDr. 
Martinem Stránským – Vliv 
technologií na lidský mozek, aneb 
hrozí lidstvu digitální demence?  

Český Brod, KD Svět  

Pondělí 22. 6.2020  Pracovní skupina pro rovné ZŠ Tyršova, Český Brod 

https://skoly-orp-cb.eu/


 

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. 

14:00 – 16.00  příležitosti  

Pondělí 17. 8. 2020 – Pátek 
21.8.2020  

Letní škola pedagogů – 6. ročník   SOŠ Liblice, Český Brod  

 

Ad 2) Sdílení zkušeností s financováním projektů a provozu škol v době nouzového stavu  

Z důvodu snížení daňových příjmů plánuje většina obcí snížení příspěvku na činnost škol. Školy hledají 

možnosti úspor. Členky PS sdílely zkušenosti s využitím prostředků „ONIV“ na nákup školních pomůcek. 

 

ZŠ Kounice, pí. Hybnerová – Od roku 2021 přecházejí do ORP Lysá pod odbor školství. Do ZŠ Kounice se 

vrátilo 101 dětí z cca 160 z I. stupně. Všechny třídy jsou obsazené.  

 

ZŠ Žitomířská, pí. Vyhnalová – ve škole proběhl audit účetní závěrky za rok 2019, který byl uzavřen bez 

výhrad. Možnosti k úsporám jsou limitované. V současné době probíhá jednání ohledně snížení 

nájemného za sportovní halu TJ Slavoj, která z důvodu pandemie nebyla využívána.  Není to jednoduché. 

 

ZŠ a PrŠ Český Brod, pí. Psohlavcová - od října 2020 by ZŠ a PrŠ by měla realizovat projekt Tranzitní 

program na Českobrodsku „Příprava mladých lidí na samostatný způsob života“, s registračním číslem1 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766, v jehož rámci vznikne tréninkové kavárna a cvičné byty. Projekt 

navazuje na projekt města Český Brod a město je zároveň partnerem projektu. Město zadává nyní 

výběrové řízení. Pokud by to šlo dobře, tak kavárna by mohla fungovat od února 2021, ale spíše to bude 

od září 2021.  

 

Ad 3) On-line webinář k výkazům PAM 2020 

On line webinář k výkazům PAM v roce 2020 (výkaz P 1-04 pro rok 2020, výkaz P 1c-01 pro rok 2020, 
nový výkaz P 1d-01) - viz. příloha č. 2. 
 

Ad 4) Závěr, další postup 

Další setkání se pokusíme uskutečnit na začátku října 2020. Členky PS mají zájem navázat spolupráci se 

v ZŠ v Plaňanech a pověřují J. Soukupovou jejím zprostředkováním.  Pozvánka bude zaslána před 

setkáním.  

Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 26. 5. 2020 

 

Přílohy:  

1. Prezentace k Šablonám III 

2. Prezentace k webináři o novém výkazu P 1d – 01 

                                                           
 



Podpora škol formou projektů zjednodušeného  
vykazování 
Šablony III. 

Výzva č. 02_20_080 a 02_20_081 
 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 



Obsah 
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 1. Podmínky výzvy a příprava projektu 
  
 2. Obsah jednotlivých šablon a doklady o realizovaných aktivitách 
 
 3. Monitorovací indikátory  
 
 4. Další aspekty přípravy a realizace projektu 
 

 
  



 

 

Výzvy 

Výzva č. 02_20_080:  pro oprávněné žadatele v MRR (13 krajů) 
Výzva č. 02_20_081:  pro oprávněné žadatele v VRR (Praha) 

 
• Příloha č. 1: Indikátory 
• Příloha č. 2: Hodnoticí kritéria  
• Příloha č. 3: Přehled šablon a jejich věcný výklad 
• Příloha č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu 
• Kalkulačka indikátorů  
• Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 + 

Metodický dopis č. 2 k PpŽP ZP 



 

 

Výzvy 

Výzva 80: 
Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR) 
Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island 
Místo dopadu: méně rozvinutý region (kraj, ve kterém je škola) 
 
Výzva 81: 
Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR) 
Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island 
Místo dopadu: více rozvinutý region (kraj, ve kterém je škola) 
 



 

 

Výzvy 

• Vyhlášení výzvy: 31. 3. 2020 ve 14:00 
• Žádosti je možné podávat do: 29. 6. 2021 do 14 hod. 
• Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023 
• Délka realizace: 12 - 24 měsíců 
• Alokace: celkem cca 3 mld. Kč  
• Fond: ESF (neinvestiční) 
• Výše dotace: 100.000 Kč – 5 mil. Kč (resp. režim de minimis: 200.000 

EUR za poslední 3 po sobě jdoucí účetní období) 
 



Oprávnění žadatelé 

• MŠ, ZŠ nezřizované organizačními složkami státu 

• MŠ, ZŠ zřizované MŠMT 

• zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 

• ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 
dítě/žáka dle statistiky z 30. 9., 

• mají vyplněný dotazník (po min. 3měsíční činnosti) 

• subjekty, které nejsou zřízeny krajem, obcí/svazkem obcí či MŠMT, 
které by realizovaly projekt v režimu de minimis, mohou čerpat max. 
200 000 EUR za poslední 3 účetní období z veřejných prostředků. 



Oprávnění žadatelé 

•  každá právnická osoba si může podat jen jednu žádost o podporu  

•  partnerství není povoleno 

•  není stanovena udržitelnost 

• Možnost podat druhou žádost o podporu za nově vzniklý subjekt (např. v rámci 
RED_IZO k ZŠ vznikne nově MŠ). 

 

• Projekt z výzvy šablony III musí mít nastaveno zahájení realizace projektu tak, aby 
navazoval na původně plánovaný termín ukončení realizace projektu v šablonách 
II. Pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny šablon z důvodu 
dočasného uzavření škol, pak datum začátku realizace projektu šablony III 
navazuje na konec realizace předchozího prodlouženého projektu šablon II – 
projekty se budou v realizaci překrývat. Nelze realizovat současně stejné aktivity 
Šablony II a Šablony III.  



Termíny realizace projektů 

Projekt z výzvy šablony III musí mít nastaveno zahájení realizace projektu tak, aby 

navazoval na původně plánovaný termín ukončení realizace projektu v šablonách II. 

Pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny šablon z důvodu 

dočasného uzavření škol, pak datum začátku realizace projektu šablony III navazuje 

na konec realizace předchozího prodlouženého projektu šablon II – projekty se 

budou v realizaci překrývat.  

Nelze realizovat současně stejné aktivity Šablony II a Šablony III.  

Při plánování projektu z výzvy šablony III je tedy nutné pečlivě plánovat 

jednotlivé šablony, jejich počet a např. variantu šablony ICT ve vztahu k aktivitám 

v prodloužené době projektu šablon III. 



Realizace projektu a sledovaná období 

• Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o 
podporu, nejdříve však od 1. 8. 2020 

• Začátek projektu: vždy 1. kalendářní den v měsíci 

 

• Sledovaná období 

• 1. sledované období: začátek realizace + 6 měsíců - ZoR 

• 2. sledované období: od 7. měsíce do konce realizace - ZZoR 



Minimální a maximální výše dotace 

• Minimální výše dotace: 100.000,- Kč 

 

• Maximální výše dotace: 200 000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na 
dítě/žáka (max. 5 mil. Kč, popř. dle registru minimis) 

 

• Podmínka: vybírat šablony do max. možné výše pro jednotlivé IZO  - 
počítá kalkulačka indikátorů 

• Počet žáků: k 30. 9. 2019/2020  (dle přílohy zveřejněné u výzvy). 



Způsobilé výdaje  

Časový rámec dle výzvy: 

• pokud byly výstupy dosaženy v době realizace projektu (a schváleny ze strany 
poskytovatele dotace), jsou s nimi související výdaje z hlediska času způsobilé. 

• Pozor změna - před datem zahájení realizace projektu lze hradit budoucí aktivity (např. 
letenky na stáže) 

• Využití ICT ve vzdělávání: tablety/notebooky – dodávka do školy musí být v době 
realizace projektu! 

 

• Finanční prostředky nelze využít:  

• na investice 

• na to, co je nárokové ze zákona 

• pokud je stejná aktivita financována z jiného zdroje/realizována v rámci jiného projektu 
apod. 

 



Poskytnutí dotace 

Dotace poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dle zákona č.218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech - účelový znak 33063. 

a) MŠMT→ kraj/Magistrát hl. m. Prahy → (obec/městská část)→ škola 

b) MŠMT→ soukromá a církevní škola 

c) MŠMT→ školy zřizované MŠMT 

 

1 zálohová platba – 100% celkových výdajů projektu - do 30 pracovních 
dnů po vydání právního aktu, nejdříve 60 dnů před zahájením realizace 
projektu 



 

 

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 



Výběr šablon pro speciální školy 

MŠ, ZŠ dle § 16, odst. 9 školského zákona (celé školy) nemohou 
vybírat šablony zaměřené na podporu inkluzivního vzdělávání: 

• školní asistent 

• školní speciální pedagog 

• školní psycholog 

• sociální pedagog 

 

Třída zřízená dle § 16, odst. 9: škola vybírá šablony jako pro běžnou 
školu, ale šablony zaměřené na inkluzi nelze využít ve speciální třídě 

 



Povinné šablony  
Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která 
vyplynula z dotazníkového šetření 

a NOVĚ 

Projektový den ve výuce (MŠ i ZŠ) ve variantách 

- polytechnické vzdělávání, 

- environmentální vzdělávání, 

- podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení 

- kariérové poradenství (pouze ZŠ) 

Pokud mezi šablonami z nejslabší oblasti je i povinný Projektový den ve výuce 
a škola si jej zvolí, NEMUSÍ již dále vybírat další šablonu z nejslabší oblasti.  

POZOR pokud má žadatel ZŠ i MŠ, platí výše uvedené pro každou součást 
zvlášť!!! 

 

 
 



Dotazníkové šetření 

• Vyplňuje se a k žádosti o podporu se přikládá pro všechny součásti, pro 
které chce žadatel čerpat šablony 

• Pro každou součást samostatný dotazník (MŠ zvlášť, ZŠ zvlášť) 

• Pro každou součást identifikována nejslabší oblast – pro každou součást 
musí být povinně vybrána jedna šablona 

• Jedná se kritérium přijatelnosti! 

• Na konci realizace projektu – opětovné zhodnocení školy/školského zařízení 
v dotazníkovém šetření.  

 

 

 



 

 

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. 

 



Dotazníkové šetření 

Termíny vyplňování: 

1. Školy, které se neúčastnily Šablon II  

• od: vyhlášení výzvy 

• do: ukončení výzvy 

 

2. Školy, které se účastní/ly Šablon II 

• od: nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu 

• do: konce realizace projektu 

 

 



 

 

Dotazníkové šetření 

 

Školy, které budou nově zařazena do školského rejstříku, mohou vyplnit 
dotazník a podat žádost o podporu po nejméně tříměsíční činnosti školy a 
současně, až bude počet jejich dětí/žáků zveřejněn u vyhlášené výzvy na 
webu MŠMT.  
 
K vyplnění dotazníku se školy musí samy přihlásit na adresu 
dotazyZP@msmt.cz. Pokud dojde ke sloučení školí, které před sloučením 
vyplnily dotazníky samostatně, bude se vycházet z vyhodnocení již 
vyplněných dotazníků. 

 
 

mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz


MŠ, ZŠ, které realizují Šablony II 

Vyplňují JEDEN dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login  

 

• Po vyplnění a finalizaci dotazníku jsou vygenerovány 2 výstupy - pro 
ukončení Šablon II a pro vstup do Šablon III 

• Pro Šablony II slouží jako vyhodnocení prvního projektu (musí se 
prokázat posun v případě indikátoru 5 10 10) 

• Pro Šablony III slouží zároveň jako vstupní dotazník – vyhodnocuje 
aktuální nejslabší oblast 

• Po finalizaci dotazníku nelze editovat! 
 

https://sberdat.uiv.cz/login


Kalkulačka indikátorů 

Kalkulačka indikátorů  

- počítá náklady na stáže, specifické cíle, indikátory, hlídá výši dotace 
celkem i pro jednotlivé subjekty 

 

Kalkulačka indikátorů pro ZoR  

- počítá indikátory za splněné aktivity, sníženou šablonu (po zadání 
počtu dní nepřítomnosti v daném měsíci) 

 

Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit 

- počítá rozdíl mezi původní výší dotace a novou výší dotace při 
změnách aktivit – šablona Úspory k rozdělení 

 



 

 

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 

 



Podporované aktivity 

 

1. Personální podpora 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 

3. Aktivity rozvíjející ICT 

4. Extrakurikulární a rozvojové aktivity 

5. Spolupráce s rodiči a veřejností 

 

Konkrétní  aktivity dle typu žadatele viz Příloha č. 3 + společná 
úvodní a závěrečná ustanovení 



 

 

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, zpráva, záznam, 

pracovní smlouva apod. 
• Způsob doložení výstupů 
• Co kontroluje kontrola na místě 
• Celkové náklady na aktivitu, popř. cena za jednotku 
• Podrobný výklad realizace šablony 

  



Jak číst šablonu  

• Rozlišovat povinné: vše kromě částí pojmenovaných jako doporučující 
(doporučujeme, je možné, např. … ) – např. kvalifikace odborníka ve výuce 

• Výstupy: co doložit pro zprávu o realizaci (co doložit pro případnou kontrolu na 
místě) 

• Náklady na šablonu  

• Číst řádně i podrobnou specifikaci šablony! 

• Číst společná úvodní a závěrečná ustanovení! 

 

• Nelze kombinovat 2 šablony v jeden čas! Např. Klub pro žáky: vedoucí klubu 
bude např. speciální pedagog hrazený ze šablon- vedení klubu nemůže být 
počítáno do odpracovaných hodin speciálního pedagoga hrazeného ze šablon.  

 



 

 

Jednotkové ceny šablon pokrývají  

  • Výdaje na platy, nárokové a nenárokové složky platů – personální šablony, práce na 
realizaci aktivit a pod. 
 

• Výdaje na mobility – pokud jsou zařazeny do projektu 
 

• Nákup učebních pomůcek potřebných k realizaci projektu např. metodické 
materiály, didaktické pomůcky, licence, učebnice, pracovní sešity, odborná 
literatura, slovníky – možné využít pro nákup IT vybavení pro on-line výuku 
 

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

• Výdaje na administraci projektu – vedení projektu, účetnictví, archivace, zpracování 
žádosti, administrace zpráv o realizaci  

 



 

 

Nákup pomůcek 

  • Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci 
projektu. Výzva ani Pravidla neuvádějí, co lze či nelze z finančních prostředků 
zakoupit. Podstatné je, aby dotace byla využita neinvestičně a aby veškeré výdaje 
byly vynaloženy ve prospěch aktivit, pro naplňování výstupů či na administraci 
projektu  

• Obecně platí, že příjemce může uskutečňovat takové neinvestiční výdaje, které 
budou sloužit k realizaci výstupů zvolených šablon 

• Výjimkou z výše uvedeného je jediná šablona, a to Využití ICT ve vzdělávání. V 
rámci této šablony je ve výstupech uvedena povinnost nakoupit minimálně 10 
tabletů, notebooků, případně kombinaci obou zařízení 

• Podrobně viz Inspiromat č. 11 pro šablony III – kapitola 2.4 Využívání finančních 
prostředků a nákupy pomůcek 
 



 

 

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. 

 
• 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! 

• Vydání právního aktu – stanovuje maximální výši dotace na projekt, ta 
se  v průběhu realizace nemění, bez ohledu na změny v počtech žáků  
 

 



 

 

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 

• Pokud není splněn a doložen výstup do konce realizace projektu – je 
odečten celkový náklad na aktivitu/náklad na jednotku 

• 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 

• Příprava projektu s celým pedagogickým sborem 
 

• 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! 
 

 



 

 

Příprava projektu 

Plánování  a průběžné revize plánu: 
• 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: 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 

 



Projektový záměr  

• Pečlivě vybrat šablony a uvážlivě stanovit výsledkové indikátory!!! 

• Personální šablony: zajistit si pracovníka s potřebnou kvalifikací 

• Stanovit si koordinátora projektu, který krom jiného bude znát Výzvu a Pravidla 
pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů 

• Zajistit si administraci projektu (vlastními silami – DPP/DPČ, odměny nebo 
externí výpomocí – DPP/DPČ, OSVČ, … ) 

• Za projekt je zodpovědný statutární zástupce školy! 



 

 

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 mobility 

• Náklady na nákup pomůcek 

• Náklady na řízení projektu, zpracování výstupů a zpráv  
• Náklady na administrativní práce (účetnictví, archivace) 

• Další - rezerva 



 

 

Podání žádosti 

 

Nejprve vyplnit Kalkulačku monitorovacích indikátorů – povinná příloha 
žádosti 
 
Na jejím základě vyplnit žádost o podporu 
 
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“. 
 

 

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



 

 

Portál ISKP14+ 

 

Plné moci  
Dva typy - Elektronické a Listinné 
 
• Elektronická plná moc – zmocnitel i zmocněnec musí být registrováni v 

aplikaci MS2014+ a musí mít elektronický podpis 
 

• Listinná (papírová) plná moc – úředně ověřená; vkládá zmocněnec a 
potvrzuje svým el. podpisem 

 - varianta s registrací signatáře (zmocnitele) v ISKP14+ nebo bez registrace  
 



 

 

Portál ISKP14+ 

Validace subjektu v Registru osob -  ROS 
http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry 
 
• 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 

 

http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
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Portál ISKP14+ 

Ve formuláři žádosti šablona „Úspory k rozdělení“ 
Pozor – nevybírá se do žádosti o podporu! 
 
• Škola 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! 

 



 

 

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 



Personální podpora – přehled 

• Školní asistent: 0,1/měsíc  

• Školní speciální pedagog: 0,1/měsíc 

• Školní psycholog: 0,5/měsíc  

• Sociální pedagog: 0,1/měsíc  

• Školní kariérový poradce: 0,1/měsíc – ZŠ 

• Chůva: 0,1/měsíc – MŠ 

 

• Obecně: kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v den nástupu  

 

 



Školní asistent  

• nepedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc 

• 3 žáci ohrožení školním neúspěchem po celou dobu realizace šablon (až do výše 
1,0 úvazku školního asistenta) 

• Kvalifikace: jako asistent pedagoga (dle §20, zák. 563/2004 Sb. o PP a vyhl. Č. 
317/2005 Sb.), NE rekvalifikační kurz 

• Činnosti:  

• Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti ve 
vyučování i mimo něj. 

• Poskytuje podporu v rodině, spolupracuje s rodiči, … 

• Pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit, při manipulaci s pomůckami, při 
soběstačnosti žáka.   

 



Školní asistent – využití výjimky v kvalifikaci 

• Výjimka – školní asistent: možnost využít §22 odst. 7 zákona o pg. pracovnících a 
jeho výklad ČŠI 

- skutečná snaha o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka 

- (doložit min. 1 inzerát a min. 1 kontakt na úřad práce) – min. 30 dnů před 
zaměstnáním nekvalifikovaného 

- nekvalifikovaný pracovník musí získat kvalifikaci do roka od nástupu na danou 
pozici pro účely výzvy Šablony II 

 

• Doložení do ZoR: až spolu s doložením získané kvalifikace  

• Viz Příloha č. 3 Přehled šablon – kap. 5.2 

 



Školní speciální pedagog 

• pedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc 

• 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu realizace 
šablon (až do výše 1,0 úvazku speciálního pedagoga) 

 

Kvalifikace: dle § 18 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, a dle 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Činnosti:  

- Diagnostikuje SVP žáků, vytváří podmínky pro integraci žáků 

- Spolupracuje na vytváření Plánů pg. podpory nebo Individuálních vzdělávacích 
plánů. 

 

 



Školní psycholog 
• pedagogický pracovník 

• 0,5/měsíc (pouze 1 psycholog při jakémkoliv úvazku) 

• 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu realizace 
šablon (až do výše 1,0 úvazku školního psychologa) 

 

Kvalifikace: dle § 19 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, a dle 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Činnosti:  

- Diagnostika žáků, poskytování konzultací žákům 

- Konzultace pro pedagogy, rodiče, spolupráce s jinými zařízeními. 



Sociální pedagog 

• nepedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc  

• 3 žáci ohrožení školním neúspěchem po celou dobu realizace šablon (až do výše 1,0 
úvazku speciálního pedagoga) 

Kvalifikace: VŠ vzdělání v oblasti sociální pedagogiky nebo VŠ/VOŠ vzdělání v oblasti sociální 
práce (dle zákona č. 108/2006 Sb. – pozice sociální pracovník). 

Činnosti:  

- Vytvářet propojení mezi školou a dalšími subjekty (policie, zdravotnické zařízení, obec, 
…) 

- Mediace mezi školou, rodiči, institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami 



Chůva 

• nepedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc 

• min. 2 dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let až v 2. pololetí školního roku  

• Do nabytí účinnosti §5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.  

Kvalifikace: min. středoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, sociální péče 
nebo splnění kvalifikačních požadavků dle NSK ( = zkouška) Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky. 

Činnosti: dopomoc dítěte v denních činnostech, rozvoj dítěte, řešení výchovných problémů, 
lze doplnit činnostmi bez přítomnosti dětí  



Školní kariérový poradce 
• nepedagogický pracovník školy 

• 0,1/měsíc 

• není stanovena podmínka pro výběr šablony 

Kvalifikace: stávající pedagogický pracovník dané školy  

Činnosti:  

- Kariérové poradenství, další vzdělávání žáků, identifikace nadání 

- pro úvazek 0,1 zrealizuje každý měsíc min. 2 individuální setkání s žáky/studenty 
(vhodné směry vzdělávání, profesní orientace) 

- 1 setkání s žákem lze nahradit workshopem pro pedagogy/rodiče za účelem 
získání kompetencí pedagogů/rodičů při identifikaci nadání/potenciálu, nebo za 
účelem přípravy systému identifikace a podpory nadání 



Pracovní neschopnost (PN) a ošetřování člena 
rodiny (OČR) v personálních šablonách  

Výstupem je vždy měsíc práce v určité výši úvazku, kdy se do výstupu započítává i 
PN při splnění obou těchto podmínek:  

1. PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů.  

2. Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci vzniknout nebo trvat nárok na dávku 
nemocenského pojištění (tzv. nemocenské). Nemocenské náleží pojištěncům od 15. 
kalendářního dne trvání PN.  

 

Toto se netýká OČR - v případě OČR není nikdy naplněna podmínka č. 2. Při OČR 
vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění (tzv. ošetřovné) od prvního dne 
trvání OČR. 



PN a OČR – možnosti řešení  

1. Zastoupení jiným pracovníkem na dny nepřítomnosti  

- splnění kvalifikačních požadavků, uzavření smlouvy/DPČ/DPP 

2.    Náhrada celého měsíce chybějícím pracovníkem  

- úprava smlouvy/DPČ/DPP 

3. Snížení vykazované splněné šablony o dny nepřítomnosti  

- dle Kalkulačky indikátorů ZoR  

 

Viz Přehled šablon a jejich věcný výklad – kap. 5.2 



Tandemová výuka (20 hodin) 

• pro ZŠ 

• pedagog + pedagog nebo 

• pedagog + pedagog jiné školy/školského zařízení  nebo  

• pedagog + student 4. či 5. ročníku fakult připravující budoucí pedagogické 
pracovníky 

• 20 hodin pro každého pedagoga: 10 hodin výuky a 10 hodin přípravy/reflexe 

• oblasti pro tandemovou výuku: rozvoj klíčových kompetencí 

 

• 1 hodina výuky = 45 minut 

• 1 hodina přípravy = 60 minut 

 

 



Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím 
návštěv (8 hodin)  

• pro MŠ, ZŠ 

• vysílající škola a hostitelská škola/školské zařízení 

• 8 hod. vzdělávání pedagoga školy  

= 1 návštěva v celkové délce 4 hodin 

+   4 hodiny na přípravu a vyhodnocení  

+  navíc: pedagog z vysílající školy zajistí interní sdílení zkušeností pro pedagogy ze 
své školy 

 

• 1 hodina = 60 minut 



Zahraniční stáže pedagogických pracovníků  
(30 – 120 hodin) 

• pro MŠ, ZŠ 

• vysílající škola a hostitelská škola/školské zařízení/vysoká š.  

Cíl: vzdělávání pedagoga v délce 5 – 20 dní v průměru po 6 hodinách (tj. min. 30 
hodin)  

Zaměření: sdílení příkladů dobré praxe ve společném vzdělávání, rozvoj 
pedagogických kompetencí  

• V rámci stáže: lze absolvovat kurz/seminář 

• 1 jednotka = 1 den stáže  

• Stáže je třeba zadat do Kalkulačky indikátorů  

• V IS KP 14+: počet jednotek = celková fin. výše stáží 

 

 

 



Zahraniční stáže pedagogických pracovníků 

Výstup:  

• Zpráva ze stáže + potvrzení o zaměstnání pedagoga 

• Smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající a hostitelskou školou 

• Cestovní příkaz (pro kontrolu na místě) 

• Materiál pro sdílení zkušeností s kolegy (kontrola na místě) 

• Fotodokumentace (pro kontrolu na místě) 

• Čestné prohlášení, že stáž nebyla podpořena z jiných zdrojů 

 

Změny ve stážích = změny podstatné bez dodatku nebo změny nepodstatné, viz 
specifikace šablony v příloze č. 3 Přehled šablon. 



Využití ICT ve vzdělávání 

• pro MŠ, ZŠ 

Cíl: využívání nových výukových metod v běžné výuce s využitím ICT (= notebooky a 
tablety) 

• 16/32/48/64 hodin výuky =  min. 16/32/48/64 týdnů výuky 

• 1 šablona = 10 dětí/žáků/účastníků (min. 3 ohrožení školním neúspěchem) = 10 
mobilních zařízení  

• výuka pravidelně každý týden (1h/1týden), výjimečně lze nahradit 

• napříč předměty (mimo ICT), třídami 

• každý zapojený pedagog = výuka min. 1 hodina s expertem 

• max. v hodnotě poloviny max. výše dotace pro 1 subjekt 



Projektový den ve výuce (povinná šablona) 
• pro MŠ, ZŠ 

Varianty: polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, 
kreativity a logického myšlení 

• pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v 
jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin – v rámci běžné výuky 

• projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků k samostatnému zpracování úkolů/řešení 
problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti 

• výběr odborníka: v kompetenci ředitele školy (osoba z praxe) 

• 1 odborník = skupina max. 30 dětí/žáků 

• lze využít i připravených programů – příprava s odborníkem: vhodnost pro cílovou 
skupinu/modifikace programu 

 



Projektový den mimo školu 

• pro MŠ, ZŠ 
• pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den pro 

skupinu 10 dětí/žáků (min. 3 ohroženi školním neúspěchem) v délce 4 
vyučovacích hodin v rámci běžné výuky 

• cestovní vzdálenost min. 10 km od místa školy – dle kalkulátoru: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_cs 

• projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků k samostatnému zpracování 
úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti 

• výběr odborníka: v kompetenci ředitele školy 
• lze využít i připravených programů – příprava s odborníkem: vhodnost pro 

cílovou skupinu/modifikace programu 
• po skončení aktivity: interní sdílení zkušeností ve škole pro ostatní 

pedagogy 
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Klub pro žáky ZŠ  

• mimoškolní aktivita pro ZŠ 

Varianty: klub čtenářský, zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce, 
badatelský, občanského vzdělávání a demokratického myšlení, ICT (lze i exkurze) 

• pro min. 6 žáků, ze kterých musí být min. 2 ohroženi školním neúspěchem 

• minimálně 16 schůzek v délce 90 minut (zpravidla 1x týdně) v době 5 po sobě 
jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka  

• průměrná návštěvnost aktivity 75% 

• Vedoucí: pedagogický pracovník, který bude určen pro vedení klubu (+ student 
4. – 5. ročníků peagogických fakult) 



Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

• pro ZŠ 

• doučování min. 3 žáků ohrožených školním neúspěchem v rozsahu 16 hodin (1x 
týdně) v 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka  

• průměrná návštěvnost aktivity 75% 

• Vedoucí: pedagogický pracovník, který bude určen pro vedení doučování (+ 
student 4. – 5. ročníků pg. fakult) 

 

 

• 1 hodina doučování = 60 minut, hodinu doučování nelze rozdělit 



Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči 

• pro MŠ, ZŠ 

• účast externího odborníka  

• 12 hodin v průběhu realizace projektu  ve skupině min. 8 rodičů (zákonných 
zástupců) – mohou se obměňovat 

• max. 6 hodin lze proměnit v komunitně osvětová setkávání (ve skupině min. 8 
osob z veřejnosti) = aktivita mimo vyučování 

• zaměření setkání např.: 

• -    školní připravenost, emoční a sociální zralost (zvláště MŠ) 

- styly učení, motivaci k učení, formy hodnocení 

- klíčové kompetence a jejich význam pro život, využití talentu  



Výstupové indikátory  

Realizace šablony = naplnění výstupu = naplnění výstupového indikátoru, tj. 
výstupový indikátor je svázán s šablonou 

 

• 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání  

• 5 05 01 Počet podpůrných personálních opatření 

• 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání  

• 5 12 12 Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí  

• 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání  

 



Výsledkové indikátory  

• Výsledkový indikátor/milník není svázán se šablonou, je stanoven za celý projekt a 
poukazuje na výsledky projektu.  

 

• 6 00 00 Celkový počet účastníků (milník, bagatelní podpora 24 hodin) –
započítávají se ti pedagogové, kteří se vzdělávají min. 24 hodin v rámci zvolených 
šablon – povinný k naplnění. 

• 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti  - povinný k naplnění  

• 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání  (+ 
vykazovat 5 15 10, 5 16 10, 5 17 10) – povinný k naplnění  



Bagatelní podpora – milník 6 00 00  

• Časová dotace vzdělávání konkrétního pedagoga min. 24 hodin 

• 6 00 00: povinný k naplnění  

• Součet za šablony pro 1 pedagoga: tandemová výuka (20 hodin), návštěvy ve 
školách (8 hodin), stáže (30 – 120+ hodin)= šablony s indikátorem výstupu 5 40 
00 

• Není nutné aktivity plánovat tak, aby každý pedagog získal bg. podporu – do 
60000 se napočítávají pouze ti, kteří bg. podporu dosáhnou  

• NE pro: pedagogy z jiných škol, studenty VŠ, personální šablony.  

                



Dokládání bagatelní podpory – milníku  6 00 00 

• Pro vykázání milníku 6 00 00 - nutné pracovat v systému IS ESF 2014+ 

• Přístupové/ověřovací údaje do systému IS ESF 2014+ obdrží škola po vydání 
Rozhodnutí – datovou schránkou a e-mailem.  

• Vyplňuje se Karta účastníka OP VVV (identifikační údaje podpořené osoby), 
kterou příjemce uchovává podepsanou účastníkem pro případnou kontrolu na 
místě (do ZoR se nedokladuje). 

• K ZoR se dokládá jmenný seznam účastníků započítaných do 6 00 00 (součástí 
Kalkulačky indikátorů ZoR) 

• 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 
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Vazba mezi výstupovými a výsledkovými indikátory 

• Naplnění výstupového indikátoru: 

• 5 40 00: Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání (pedagogové školy 
příjemce + ped. jiné školy/student v projektu) 

 

•                  Postupné naplnění výsledkových indikátorů: 

• 6 00 00 Celkový počet účastníků (pouze pedagogové školy příjemce) = milník, bagatelní 
podpora 24 hodin) 

a 

• 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti (pouze pedagogové školy příjemce) 

• Nesplnění šablony:  propočítat výsledkový indikátor a případně požádat o změnu 
projektu. 



Vazba mezi výstupovými a výsledkovými indikátory 

Naplnění výstupových indikátorů: 
• 5 05 01 Počet podpůrných personálních opatření 
• 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání  
• 5 12 12 Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí  
• 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání  
                
             Výsledkový indikátor: 
• 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání 

(pouze škola/y příjemce – počítá kalkulačka) + vykazovat 5 15 10, 5 16 10, 5 17 
10 



Splnění aktivit projektu 

Splnění účelu dotace = naplnění výstupů šablon za alespoň 50 % částky 
dotace uvedené v právním aktu. 

Vracení finančních prostředků za nerealizovanou šablonu 

• Pokud nebude realizována šablona nebo nebude uznán výstup 
šablony ze strany poskytovatele dotace, potom budou vráceny 
finanční prostředky za tuto nerealizovanou šablonu   

Vracení finančních prostředků za částečně nerealizovanou šablonu 

• Pokud nebude realizována část šablony nebo nebude uznána část 
výstupu v šabloně, která obsahuje krom Celkových nákladů na aktivitu 
také Celkové náklady na jednotku výstupu, potom budou vráceny 
finanční prostředky za nerealizované jednotky výstupu. 



Veřejná podpora 

Všechny soukromé školy, které nejsou převážně financované z 
veřejných prostředků = v režimu veřejné podpory 

• Zjistit před zahájením vyplňování žádosti o podporu  

• Správné nastavení v ISKP14+ je velice důležité 

• Před vydáním PA bude požadováno Prohlášení o propojenosti s 
ostatními podniky 

 



Veřejné zakázky – dle hodnoty 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 
 
VZ malého rozsahu (VZMR) = veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 
rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky 
a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč bez DPH, nebo 
b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč bez DPH. 

 

• Pravidla OP VVV: nutnost VZ od předpokládané hodnoty 500 000 
Kč bez DPH – pozor – hodnoty upraveny v Metodickém dopisu č. 2 

• Pravidla zřizovatelů škol – interní směrnice (není předmětem 
kontroly) 



Veřejné zakázky – pravidla pro zadávání 

• zjednodušené vykazování nákladů ≠ absence povinnosti dodržovat 
pravidla pro VZ (ZZVZ, kap. 12 PpŽP) 

• nutnost zadávat VZ dle pravidel OP VVV do IS KP14+ do modulu 
Veřejné zakázky – v něm aktuálně měnit stav VZ a doplňovat 
dokumenty 

• ZZoR: VZ musí být v „ukončeném“ stavu  

• VZ zadávané v rámci šablon mohou být v případě podezření na 
pochybení předmětem veřejnosprávní kontroly na místě 

• Povinnost uchovávat dokumentaci k VZ (kap. 12.4.1 PpŽP ZP) 



VZ - stanovení předpokládané hodnoty plnění 

• Kap. 12 PpŽP ZP: bod 12.2.4 ( ZZVZ: § 16 a následující) 

 

Výpočet předpokládané hodnoty: 

• zahrnuje předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční 
celek a jsou zadávána v časové souvislosti = za celý projekt + např. běžná 
činnost v období realizace projektu 

• zahrnuje plnění za IČ a za všechna plnění (sčítat projekty, běžnou činnost školy) 

 

Do zadávací dokumentace:  

- není povinnost uvádět předpokládanou hodnotu VZ 

- lze uvést jak předpokládanou (bez DPH, s DPH), tak maximální  

 



Přílohy žádosti o podporu – všichni žadatelé 

 

• Prohlášení o přijatelnost (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) – 
originál 

 

• Výstup z dotazníkového šetření – kopie 

 

• Kalkulačka indikátorů – originál  

 

 



Přílohy žádosti o podporu – soukromé/církevní 
školy 

• Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory – originál 

 

• Prokázání vlastnické struktury  – kopie 

 

• Doklad o bankovním účtu/podúčtu – originál (autorizovaná konverze) 

 

• Doklad o bezdlužnosti – kopie - vůči FÚ, SSZ a zdravotním pojišťovnám 

 



Hodnoticí proces  

• Přijetí žádostí: dnem podání (= finalizovat, elektronicky podepsat + nastavení 
automatického podání)  

• Kontrola formálních náležitostí  a přijatelnosti: opravitelná kritéria (krom 
oprávněnosti žadatele) 

• Vyrozumění: formou interní depeše a v případě de minimis: výzva k doplnění 
podkladů pro právní akt 

• Příprava právního aktu  

• Zaslání zálohové platby  

 

• Délka hodnoticího procesu: cca 6 měsíců (od přijetí žádosti do vydání právního 
aktu) 



Připomínky – žádosti o přezkum 

• Připomínky k oznámení ŘO v hodnoticím procesu 

• Připomínky k oznámení ŘO v době realizace  

 

-   v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce ZP, kap. 10.2 

-   lhůta je počítána 15 kalendářních dnů od rozhodnutí 

- v IS KP14+ byla nově zřízena adresa OPVVV_připomínky*skk  (záložka 
Podpora) 



 

 

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. 
 
Projekt SRP – veškerá dokumentace k výzvě, vzorové dokumenty a další materiály, včetně 
FAQ jsou k dispozici na jednom místě - web stránky projektu SRP, sekce ŠABLONY II: 
https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni/342-sablony/sablony-iii 
 
Inspiromat č. 11 pro šablony III https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-
inspiromat/1525-sablony 
 
Možnost individuální konzultace na Centrech podpory projektu SRP – krajská pracoviště NPI 
ČR  
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              Děkuji za pozornost 

 
 
     



NÁKLADOVÉ VÝKAZNICTVÍ 
 
WEBINÁŘ PRO PRACOVNÍKY SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ 

ODBOR STATISTIKY, ANALÝZ A ROZVOJE E-EDUCATION, 26. KVĚTNA 2020 



OBECNĚ ÚVODEM 
 
 

● Webinář k výkazům PAM v roce 2020 pro správní úřady - náhrada za plánované jarní instruktáže 

Výkaz P 1-04 pro rok 2020 
Výkaz P 1c-01 pro rok 2020 
Nový výkaz P 1d-01 

 

● Prezentují: 

• Ing. Václav Jelen, ředitel odboru statistiky, analýz a rozvoje eEducation 
• Ing. Jana Hrdinová, Ph.D., odd. nákladového a individuálního výkaznictví 
• Mgr. Lenka Cahová, odd. metodiky a financování regionálního školství 

 

● Struktura webináře – cca 75 minut prezentace s možností chatu, cca 45 minut reakce na témata z chatu 

● Prezentace bude zveřejněna po skončení webináře na webu www.msmt.cz v sekci Statistika školství  Sběry 
statistických dat  Regionální školství  Výkazy PAM 
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P 1-04 
ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ZAMĚSTNANCÍCH A MZDOVÝCH PROSTŘEDCÍCH V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ  

● žádné zásadní změny oproti loňskému roku 

● všechny relevantní informace jsou k dispozici v Metodickém pokynu k P1-04,  dodatcích  

    k tomuto metodickému pokynu a v Metodických vysvětlivkách 

 

Odkazy 
 
Webová strana MŠMT: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykaz-p-1-04-1 
 
Informace ke sběru dat: 
http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp 
 
Metodické vysvětlivky: 
http://www.msmt.cz/file/52792/ 
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P 1-04 
ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ZAMĚSTNANCÍCH A MZDOVÝCH PROSTŘEDCÍCH V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ   

Nejčastěji se opakující problémy  

 

● evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách a přepočtený na plnou pracovní dobu , výpočet za 
sledované období je popsán v Metodických vysvětlivkách 

● kdo se zahrnuje do evidenčního počtu a kdo ne – v Metodických vysvětlivkách 

● zdroje financování: ESF x ostatní zdroje a SR x podpůrná opatření x ESF – v metodickém pokynu a dodatcích 

● zařazování činností z projektů ESF: pedagogové vs. nepedagogové - v dodatcích 

● odměny a další složky platu/mzdy se vykazují v tom druhu činnosti, kde je vykázán úvazek – v metodickém 
pokynu: „Při rozpisu do skupin profesí se zaměstnanci a jejich platy, včetně všech složek platu, nebo odměny 
z dohod mimo pracovní poměr, zahrnují podle pracovní smlouvy nebo dohody.“ 

● odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr se vykazují v OPPP 
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P 1c-01  
VÝKAZ O EVIDENČNÍM POČTU ZAMĚSTNANCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ PODLE STAVU K 30. 9. 2020 

● výkaz vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů 

● výkaz se škole nabízí k vyplnění až po odeslání zkontrolovaného výkazu P 1-04, při opravě v P 1-04 se musí 
odeslat jak P 1-04 tak i P 1c-01, při opravě pouze v P 1c-01 se znovu odesílá jen tento výkaz 

● žádné zásadní změny oproti roku 2019 s výjimkou dvou skutečností – více na dalším slidu 

 

● všechny relevantní informace:  

 Metodický pokyn k P 1c-01 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/p-1c-01-vykaz-o-
evidencnim-poctu-zamestnancu-v-regionalnim 

 Dodatky k metodickému pokynu P 1c-01 http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp 

 Metodický výklad k odměňování v regionálním školství http://www.msmt.cz/file/51119/ 

 Pracovní doba a rozsah PPČ pedagogických pracovníků http://www.msmt.cz/file/51379/download/ 
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P 1c-01  
VÝKAZ O EVIDENČNÍM POČTU ZAMĚSTNANCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ PODLE STAVU K 30. 9. 2020 

Nové skutečnosti oproti roku 2019: 

● vybraní asistenti pedagoga ve škole/třídě/skupině zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ (kód profese 0) - již se nebude 
vykazovat fikce na zdroj financování, ale skutečnost, nicméně ZF bude stále 11. 

 

● v oddíle IVc. se provádějí odpočty hodin PPČ za nepovinné předměty. Nově se budou odečítat    v odd. IVc.  i 
hodiny PPČ speciálního pedagoga, které vykonával v běžné třídě a byly hrazeny ze SR (ZF11). 

 

Příklad: SP plný úvazek, celkem 24 hodin PPČ, z toho 21 ve ST a 3 v BT. Přespočetné hodiny = 0. 

odd. IVa. - vykáže 1 úvazek 

odd. IVb. – 24 hodin PPČ (ve speciální i běžné třídě) 

odd. IVc. -  minus 3 hodiny PPČ v běžné třídě 
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P 1c-01  
VÝKAZ O EVIDENČNÍM POČTU ZAMĚSTNANCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ PODLE STAVU K 30. 9. 2020 

Správnost odd. IVa., IVb ., IVc. a VIII. ovlivňuje PHškoly /školní družiny a PHasistenta a výši finančních prostředků 
stanovenou MŠMT na kalendářní rok 2021 

Kde se nejčastěji chybuje: 

Oddíl IVa.: 

● MD, RD k 30. 9. – nejsou v evidenčním počtu zaměstnanců, nevykazují se v P1c-01, 

● na překážkách nebo čerpání dovolené mezi MD a RD – není přidělena PPČ či druh práce, ale jsou    v evidenčním 
počtu – vykazuje se se ZF 01 nebo 02 nebo 03, 

● dělení úvazku pedagoga mezi více druhů činnosti podle počtu hodin PPČ. Příklad: Plný úvazek učitele, který učí v 
ZŠ a SŠ, na ZŠ učí 7 hodin a na SŠ 14 hodin, celkem na plný úvazek 21 hodin. Protože převažuje činnost na SŠ, 
vychází se z počtu hodin učitele SŠ (21 hodin PPČ). Úvazek na ZŠ 0,3333 (=7/21)  a úvazek na SŠ 0,6667 (=14/21), 
dle § 5 odst. 1 NV č. 75/2005 Sb., 

● kód financování (ZF) – k 30. 9. nemocný (délka PN nerozhoduje), kód závisí na tom, zda je zajištěn zástup na 
pracovní smlouvu nebo dohodu. V případě plného zástupu se vykáže ZF 0X (01,02,03) a zástup se ZF 1X 
(11,12,13). V případě, že není zajištěn zástup (supluje se za něho nebo přespočetné hodiny), vykáže se se ZF 1X 
(11,12,13) jako kdyby v práci byl. Více v dodatcích P 1c-01. 
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P 1c-01  
VÝKAZ O EVIDENČNÍM POČTU ZAMĚSTNANCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ PODLE STAVU K 30. 9. 2020 

Oddíl IVb.: 

● vykazování PPČ u ředitelů a zástupců ředitele – snížená PPČ při plném úvazku (nejedná se             o částečný 
úvazek!), příloha NV č. 75/2005 Sb. podle druhu školy a velikosti dané počtem tříd/oddělení, u zástupce 
ředitele podle počtu tříd/oddělení, které v řídící kompetenci, 

● při částečném úvazku musí odpovídat počet hodin PPČ odpovídající výši úvazku. Vychází se z počtu hodin na 
plný úvazek dle NV č. 75/2005 Sb. (např. učitel ZŠ má při plném úvazku 22 hodin PPČ, při polovičním úvazku 11 
hodin (=0,5*22), při čtvrtinovém úvazku 5 nebo 6 hodin (= 0,25*22), 

● hodiny PPČ v celých číslech s výjimkou případů dělených hodin výuky nebo výuky, která neprobíhá každý týden. 
Program umožňuje počty hodin PPČ až na 2 desetinná místa.  

Oddíl IVc.: 

● přespočetné hodiny PPČ, nad rámec plného úvazku (nepřicházejí v úvahu u částečných úvazků), 

● jen ty, hrazené ze SR (kód financování 11), nikoli pedagogické intervence, PO apod.! 

● neuvádějí se přespočetné hodiny jako náhrada za nepřítomného pedagoga, který nemá zástup na smlouvu 
nebo dohodu. 
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P 1c-01  
VÝKAZ O EVIDENČNÍM POČTU ZAMĚSTNANCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ PODLE STAVU K 30. 9. 2020 

Oddíl IVc. – pokračování: 

● odpočty nepovinných předmětů: ve IVb. všechny hodiny PPČ v rámci úvazku vč. hodin nepovinných předmětů a 
ve IVc. se uvede počet přespočetných hodin, pokud jsou, a odečtou se hodiny nepovinných předmětů. Může 
nabývat i záporných hodnot. 

● odpočty hodin PPČ speciální pedagoga, které realizoval v běžné třídě a které jsou hrazeny ze SR (ZF 11) 

 Oddíl VIII. (PPČ z dohod konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ): 

● pouze hodiny PPČ v rámci RVP, tj. u ZŠ a SŠ povinných a povinně volitelných předmětů a hodiny vzdělávání v ŠD 
v souladu se školním vzdělávacím programem, 

● pouze přípustných kombinací druhu činnosti a profesí PP  - dle tabulky v metodickém pokynu, 

● kód financování 11 (ve stavu pracujících), 

● reálně odučené dle rozvrhu (délky provozu). 

NEpatří sem hodiny PPČ nepovinných předmětů vč. náboženství, hodiny PPČ zájmových útvarů, suplování, lyžařské 
kurzy a kurzy plavání a školy v přírodě.  
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P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● sdružování údajů podle vyhlášky č. 161/2018 Sb. (zmocnění v § 161c odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) 

● vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní 
družiny, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.       a které jsou zřizovány krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí 

● předávání údajů školami a školními družinami proběhne od 31. 5. 2020 do 10. 6. 2020, SÚ do 17. 6. 

● snaha o minimalizaci sdružovaných údajů (předpokládané přírůstky a úbytky týdenních počtů hodin PPČ k 30. 9. 
2020 oproti hodnotám vykázaným k 30. 9. 2019) a maximální využití již sdružených dat (předvyplnění hodnotami z 
výkazu P 1c-01, který škola/školní družina předala k 30. 9. 2019) 

● všechny relevantní informace na webu MŠMT v sekci Statistika školství  Sběry statistických dat  Regionální 
školství  Výkazy PAM 

● formulář výkazu: www.msmt.cz/file/52461_1_1/  

● metodický pokyn: www.msmt.cz/file/52462_1_1/  
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http://www.msmt.cz/file/52461_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52462_1_1/


P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● tvořen jediným oddílem (tabulkou) - vizuálně obdoba oddílu VIII výkazu P 1c-01, obsahově však zcela odlišné 
informace 
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Údaje se načtou z výkazu P 1c-01 
předaného k 30. září 2019 

Vyplní škola/ŠD 

Dopočítá automaticky systém 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Jaké údaje vyplňuje škola/školní družina? 

 

 

 

 

● Co jsou to předpokládané přírůstky a úbytky týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti? 
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předpokládané přírůstky a úbytky týdenního počtu hodin přímé pedagogické 
činnosti v členění podle jednotlivých skupin profesí pedagogických pracovníků 

na jednotlivých součástech školy (v jednotlivých druzích činnosti) 

údaje, které odrážejí očekávané změny v organizaci vzdělávání a poskytování 
školských služeb v příštím školním roce na základě výsledků zápisů a přijímacího 

řízení či změn ve školském rejstříku  



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Co znamená, že se jedná o očekávané změny: 

 

 

 

 

● Jak tedy předpokládané přírůstky a úbytky určit? 
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škola / školní družina předává údaje již na začátku června 
vzhledem k tomu, že se údaje vztahují ke stavu k 30. září 2020, jedná se tak 
v tuto chvíli pouze o očekávání, skutečný stav bude uveden školou / školní 

družinou až ve výkaze P 1c-01 

přírůstky: kladně započítat ty hodiny přímé pedagogické činnosti, které „budou“ 
ve srovnání s předchozím zářím nově zajišťovány (typicky například nová třída, 

vyšší míra dělení hodin, prodloužení doby provozu apod.) 
 

úbytky: záporně  započítat ty hodiny přímé pedagogické činnosti, které ve 
srovnání s předchozím zářím již zajišťovány „nebudou“ (typicky například snížení 

počtu tříd, nižší míra dělení hodin, snížení doby provozu) 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ   

● určit změny nemusí být vždy úplně snadné (zejména pak v případě středních škol, kde je velmi rozhodující 
ještě zářijový vývoj) 

● komplikace do úvah škol přináší letos i nejistota spojená s dopady pandemie koronaviru 

● tyto údaje nijak neovlivní konkrétní výši finančních prostředků školy / školní družiny na rok 2021, které budou 
nadále zcela závislé na údajích z podzimních výkazů, zejména výkazu P 1c-01 ve stavu k 30. září 2020 

● přesto žádáme školy / školní družiny o svědomitý přístup a snahu o určení změn s co největší přesností (využít 
všech dostupných informací), neboť: 

● tyto údaje jsou nezbytným podkladem pro MŠMT při vyjednávání s MF o výši prostředků ze státního rozpočtu 
pro následující kalendářní rok – nejedná se tedy o zbytečnou administrativu 

 

● nejlépe je demonstrovat vyplnění na několika ilustrativních příkladech 

 

 

 

14 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Případ mateřské školy (MŠ) 

● MŠ vykázala k 30. září 2019 v součtu v oddílech IVb., IVc a VIII 
výkazu P 1c-01 345 hodin PPČ učitelů v MŠ 

● Přistoupí k vyplnění výkazu P 1d-01 

● Hodnoty ve sloupcích a, b a 1 jí automaticky předvyplní systém 

● MŠ předpokládá od nového školního roku zvýšení počtu tříd 
mateřské školy o jednu třídu (výsledky zápisů, volná kapacita), 
což pro ni i s překryvem znamená nezbytnost zajištění dalších 58 
hodin přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ týdně  

● Tento údaj doplní do sloupce 2 příslušného řádku výkazu 

● Hodnoty ve sloupci e a v řádku Celkem se automaticky dopočítají 
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11        1                             345,00  58,00 403,00 

345,00      58,00        403,00 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Stejný případ mateřské školy (MŠ), navíc platí: 

● V mateřské škole bude působit ve speciální třídě asistent pedagoga, 
v předchozím školním roce taková profese na škole nepůsobila, 
a tudíž se hodnota v elektronickém formuláři nemohla přednastavit 

● V části formuláře „Vložit záznam“ vybere příslušnou kombinaci 
druhu činnosti (11) a skupiny profesí pedagogických pracovníků (0) 
a zadá očekávaný počet hodin PPČ AP ve speciální třídě, tj. 36 

● Volbu potvrdí kliknutím na tlačítko „Uložení a kontrola“, čímž se údaj 
přenese do tabulky (oddílu) 

● Hodnoty ve sloupci e a v řádku Celkem se automaticky dopočítají 
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11        1                             345,00  58,00 403,00 

  36,00 

345,00      94,00        439,00 

11        0                                 0            36,00  



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Případ základní školy (ZŠ) se školní družinou (ŠD) 

● ZŠ vykázala k 30. září 2019 v součtu v oddílech IVb, IVc a VIII 
výkazu P 1c-01 560 hodin PPČ učitelů v ZŠ a 75 hodin PPČ 
vychovatelů ve ŠD 

● Přistoupí k vyplnění výkazu P 1d-01 

● Hodnoty ve sloupcích a, b a 1 jí automaticky předvyplní systém 

● ZŠ předpokládá větší míru dělení hodin (např. 1 hodiny výuky 
konverzace v cizím jazyce v každé z 8 tříd, které tvoří 2. stupeň),  
což pro základní školu znamená nezbytnost zajištění dalších 8 
hodin přímé pedagogické činnosti učitele v ZŠ týdně 

● Tento údaj doplní do sloupce 2 příslušného řádku výkazu 

● U ŠD nepředpokládá žádnou změnu, proto do sloupce 2 příslušného 
řádku výkazu „uvede“ 0 

● Hodnoty ve sloupci e a v řádku Celkem se automaticky dopočítají 
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21        1                             560,00  

81        2                               75,00 

 8,00 568,00 

  75,00 

635,00       8,00         643,00 

   0 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● Případ střední školy (SŠ) 

● SŠ vykázala k 30. září 2019 v součtu v oddílech IVb, IVc a VIII 
výkazu P 1c-01 350 hodin PPČ učitelů ve SŠ a 395 hodin PPČ 
učitelů odborného výcviku 

● Přistoupí k vyplnění výkazu P 1d-01 

● Hodnoty ve sloupcích a, b a 1 jí automaticky předvyplní systém 

● SŠ předpokládá již nepřijímat žáky do denního studia v jednom 
z oborů vzdělání, které má zapsány ve školském rejstříku, což pro 
ni znamená, že již nebude zajišťovat 46 hodin PPČ, z nichž 30 hodin 
připadá na učitele ve SŠ a 16 hodin na učitele odborného výcviku 

● Tyto údaje doplní do sloupce 2 příslušných řádků výkazu 

● Hodnoty ve sloupci e a v řádku Celkem se automaticky dopočítají 
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34        1                             350,00  

34        3                             395,00 

  -30,00 

  -16,00 

320,00 

379,00 

745,00     -46,00         699,00 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● výkaz P1d-01 neslouží v žádném případě ke korekci dříve chybně vykázaných údajů – pouze ve speciálních případech (pokud mezi 30. 
září 2019 a 30. září 2020 došlo (dojde) ke sloučení / splynutí / rozdělení subjektů) bude moci škola / školní družina upravovat údaje, 
které jsou ve sloupci 1, tj. údaje z „loňského“ výkazu P 1c-01, viz například následující příklad rozdělení základní a mateřské školy, 
kdy dochází k oddělení mateřské školy (získá nové IČO i RED IZO): 

 

 

19 

Zeleně jsou zvýrazněny údaje, které vyplní škola / školní družina 
Příklad neuvažuje žádné jiné změny 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

20 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

Nová mateřská škola zřízená podle § 16 
odst. 9 ŠZ se 2 třídami jako nový právní 
subjekt (bez nástupnictví) mezi 30. 
9.2019  
a 30. 9. 2020.. 
jako změna ve sloupci 2 oproti stavu 
předchozího roku ve sloupci 1 (nulový 
stav): 
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Zánik základní školy (bez nástupnictví, 
bez přesunu mezi právními subjekty) 
základní škola pouze s 1. st. s jednou 
třídou a žáky 1. a 2. ročníku.. 
jako změna ve sloupci 2 oproti stavu 
předchozího roku ve sloupci 1: 

 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

Jaké druhy činností jsou přípustné? 

22 

Mateřské školy Základní školy Školní družiny Střední školy Konzervatoře 

11  51  61  62  63 21  52  64  65 81 34  56  66 42  53 

 Jako pro odd. IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01. 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  
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Jaké skupiny profesí pedagogických pracovníků jsou u 
příslušných druhů činností přípustné? 

Jako pro odd. IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01. 

1 učitelé – kromě učitelů pod kódem 9 
2 vychovatelé 
3 učitelé odborného výcviku – kromě učitelů 
   pod kódem 9 
5 speciální pedagogové  
7 ostatní pedagogičtí pracovníci 
8 trenéři 
0 asistenti pedagoga podle § 16 odst. 9 ŠZ  

 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● zdroj financování – jak již z formuláře výkazu jednoznačně vyplývá, předávají se údaje pouze za zdroj 
financování státní rozpočet, a to bez podpůrných opatření a ESF a 

● pouze za pedagogické pracovníky, u kterých se předpokládá, že budou ve stavu zaměstnaných pracujících 
nebo „v práci“ 

= zdroj financování s kódem 11 

● údaje jak za pedagogické pracovníky v pracovním poměru, tak i za ty, kteří vykonávají pedagogickou činnost 
v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) 
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P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

Kontroly v systému pořizování dat: 
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Zdůvodnění nulové PPČ 
pro rok 2020 a kontrola na 

vyšší hodnoty 

U nové kombinace 
kontrola na školský 
rejstřík 

Zdůvodnění úpravy PPČ  
z roku 2019 na jinou nebo 

nulovou hodnotu 



P 1d-01 - VÝKAZ O ZMĚNÁCH V POČTU HODIN PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

● škola / školní družina předá údaje standardně prostřednictvím elektronického formuláře            v 
Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login) 

● v případě dotazů nebo problémů je nás možno kontaktovat: 

- na adrese statistika@msmt.cz 
- prostřednictvím příslušných zpracovatelek (v období sběru dat výkazu) 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST. 
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