
Seminář pro školy 
pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

 Dolní Čermná 13. dubna 2016 
 



Bod programu 

I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony 

II. Blok Projekty a výzvy z IROP a OP Z 

III. Blok Základní informace o systému MS 2014+ 

Program 



Územní vymezení 



MAS vs. MAP 

• Místní Akční Skupina 
ORLICKO 

• Celé území (včetně Severo-
Lanškrounska) – realizace 
strategie SCLL 

Animační činnost – 
šablony 

 IROP a OP Z 

poradenství 

 

 

• Místní Akční Plán vzdělávání 
je vždy pro dané ORP – ORP 
Lanškrounsko 

• Zpracovatelem je město 
Lanškroun. 

• MAS ORLICKO se MAP bude 
účastnit jako zapojený 
subjekt – účast v Řídícím 
výboru. 



I. BLOK 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování 
---- 

Šablony pro MŠ a ZŠ I 





Základní informace 

•Číslo výzvy: 02_16_022 
 

•Druh výzvy: průběžná 
 

•Alokace: 4 500 000 000 Kč 
 

•Fond: ESF 

 

 



Časové nastavení 

•Zveřejnění avíza výzvy: 7. dubna 2016  

•Ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději polovina roku 2017 

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

•Doba trvání projektu: 24 měsíců 

•Způsobilé výdaje: od 1. 8. 2016 

•Udržitelnost: nerelevantní 

 



Výše podpory na jeden projekt 

•Minimální - 200 000 Kč 

•Maximální -200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč) 

•1 subjekt (IČ) = jedna žádost za celé období 

•Zálohové platby – záloha ve výši 60 %, po 12 měsících další záloha 

•Žadatelé – musí být zapsání v rejstříku škol a školských zařízení 

Mateřské školy - 200 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

Základní školy - 200 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

Mateřské a základní školy - 400 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

- částku musí proporčně rozdělit mezi šablony pro MŠ a 

šablony pro ZŠ 

 

 



Výběr šablon 

•Škola si šablonu volí na základě  

rozpočtu – je třeba respektovat min. a max. částku 

dotazníkového šetření – MŠMT navrhne/přikáže vhodné šablony 

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

časové a administrativní kapacity (koordinátor projektu, pracovníci 
zapojení v projektu) 

výběru nových pracovníků 

 



Financování platů 

 

Pracovní poměr + nenárokové složky mezd 

Pracovní poměr + proplacené přesčasy 

DPP/DPČ (projektový/finanční manažer) 

Změna úvazku/nový úvazek 

 



Představení jednotlivých šablon 



I. Aktivity pro MŠ 

1. Personální podpora 
 

1. Školní asistent 

2. Školní speciální pedagog 

3. Školní psycholog 

4. Sociální pedagog 

5. Chůva 

 

 

Netýká se speciální škol. 

 

 



I. Aktivity pro MŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 
 

1. OSR Individuální 

2. OSR Týmový 

3. Profesní rozvoj prostřednictvím supervize 

4. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

5. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

 

 
 
 
 



I. Aktivity pro MŠ  

3.  Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
 

1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v 
MŠ 

2. Individualizace vzdělávání v MŠ 

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 
 
I/3.1 a I/3.2 se netýká speciálních škol. 
 

 
 

 



II. Aktivity pro ZŠ 

1. Personální podpora 
 

1. Školní asistent 

2. Školní speciální pedagog 

3. Školní psycholog 

4. Sociální pedagog 

 

 

Netýká se speciální škol. 

 

 
 



II. Aktivity pro ZŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

1. CLIL ve výuce na ZŠ  

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci  na 
vybrané téma: 

Čtenářská gramotnost 

Matematická gramotnost 

Cizí jazyky 

Mentoring 

 Inkluze  

 

II/2.1 a DVPP na téma inkluze se netýká speciálních škol. 
 



II. Aktivity pro ZŠ 

 

3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

4. Tandemová výuka na ZŠ  

5. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv  

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

7. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze  

 
II/2.4, II/2.6 a II/2.7 se netýká speciálních škol. 

 

 
 



II. Aktivity pro ZŠ 

 

2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ  

2. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ  

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

 

 
 
 
 
 
 



II. Aktivity pro ZŠ 

 

 

3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ  

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ  

 

 
 
 
 
 

 

 



Sestavení projektu 

• Žádost se podává elektronicky v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/) 
• Přílohy žádosti o podporu 

ČP – součást systému (oprávněnost žadatele, likvidace, exekuce, bezúhonnost,   

bezdlužnost) 

ČP – škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP (samostatná příloha dle vzoru) 

Shrnutí k dotazníkům ze strany MŠMT (samostatná příloha) 

• Žadatel aktivity nevytváří – žadatel aktivity volí 
Aktivita = šablona 

Je třeba dodržet specifikace jednotlivých šablon 

• Žadatel nevytváří položky rozpočtu – žadatel rozpočet sestavuje volbou 
šablon 

Je třeba respektovat min. a max. částku = kritérium přijatelnosti 

Rozpočet = součet částek zvolených šablon do max. výše 

 

https://mseu.mssf.cz/


Sestavení projektu 

• Indikátory – k jejich nastavení bude zveřejněna kalkulačka v excelu  

 Na šabloně – kolikrát se realizuje šablona 

 Na projektu – kolik pracovníků ve vzdělávání zahrnuje 

• Specifické cíle – šablony naplňují 3 různé specifické cíle 

 Procentuální přiřazení alokace jednotlivým SC přiřadí systém na 
základě zvolených šablon 

• Místo dopadu/realizace – kraj 

• Popis projektu – vyplní se automaticky – nic neupravovat! 

• Finanční plán – načte se automaticky 

 



Hodnocení a schvalování projektů 

 

• Nejdéle 5 měsíců  - od podání žádosti v IS KP14+ do vydání právního aktu 

 
 
 
 
 
 

 

 



Způsobilost výdajů 

 

• Každá šablona má danou cenu – součástí dokumentace k výzvě bude 
kalkulačka na šablony. 

• Rozložení dotace na konkrétní položky je v kompetenci ředitele školy. 

• Neinvestiční dotace. 

• Výdaje jsou způsobilé od 1. 8. 2016. 

• Jedná se o tzv. průtokovou dotaci – dotace jde přes účet zřizovatele (obec, 
kraj – je třeba je vyplnit v žádosti jako subjekty projektu). 

• Výdaje se nevykazují – výdaj je způsobilý, je-li doložen a schválen výstup. 

 
 
 



Příklady výstupů projektu 

 

• Personální šablony: 1 měsíc práce 

• DVPP: Absolvent DVPP 

• Spolupráce pedagogů: účastník spolupráce 

• Kluby: ucelený proces vybavení a realizace klubu pro skupinu žáků 

• Setkávání s rodiči: realizovaná setkání 

 
 
 
 
 
 



Příklady dokládání výstupů projektu 

 

1) Pro administrativní kontrolu 

• Čestné prohlášení (součást zprávy o realizaci= ZoR) 

• Skeny dokumentů – osvědčení, prezenční listiny, záznamy setkání, smlouvy 

2) Pro kontrolu na místě 

• Originály dokumentů 

• Výkazy práce (u personálních šablon) 

• Třídní knihy 

 

 
 
 



Animační činnost MAS – v rámci IROP 4.2 

• Semináře, školení, individuální konzultace v kanceláři MAS 

• Metodická pomoc ve všech fázích projektů (příprava, podání, realizace, 
proplacení, kontrola na místě…) 

• Kontakty na pracovníky MAS: 

 Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz , tel.: 734 313 330 

 Ing. Alice Brožková, brozkova@mas.orlicko.cz , tel.: 465 611 150  

• Školy, které mají o animaci zájem, musí podepsat souhlas s 
animací – animace je pro školy bezplatná. 
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Shrnutí pro školy 

• Termíny - 7. dubna 2016 –avízo o výzvě 

2. polovina dubna – výsledky dotazníků od MŠMT 

květen – vyhlášení výzvy 

• MAS bude o jednotlivých krocích školy informovat mailem a na webu. 

• Postup škol – pečlivě prostudovat dokumentaci k výzvě 

zhodnotit závěry dotazníkové šetření 

spočítat si max. částku projektu 

rozmyslet si požadované šablony 

konzultace na MAS 

• Seznámit se MS 2014 + 

 



Děkujeme za pozornost 
 


