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I. BLOK

Základní informace o výzvě

Základní informace
•Číslo výzvy: 02_16_022
•Název

výzvy:

PODPORA

ŠKOL

FORMOU

PROJEKTŮ

ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
•Druh výzvy: průběžná
•Alokace: 4 mld. Kč

•Fond: ESF
•Info:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-

16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Časové nastavení
•Datum vyhlášení výzvy: 23. června 2016
•Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017

•Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 8. 2019
•Doba trvání projektu: 24 měsíců
•Způsobilé výdaje: od 1. 8. 2016 (max. 1 měsíc před podáním žádosti)

•Udržitelnost: nerelevantní

Výše podpory na jeden projekt
•Minimální - 200 000 Kč
•Maximální -200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)
•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

Výše podpory na jeden projekt
•Počet žáků vždy k 30. 9. - závazný je seznam na webu MŠMT
(bude až v prosinci – v mezidobí platí počet za předchozí rok)
•1 subjekt (IČ) = jedna žádost za celé období

•Jedná se o neinvestiční dotaci.

Poskytnutí dotace
• Celkovou dotaci MŠMT poskytne ve 2 zálohových platbách
 1. zálohová platba – 60% celkových výdajů projektu poskytneme do
30 pracovních dnů po vydání Právního aktu
 2. zálohová platba – 40% celkových způsobilých výdajů bude proplacena po
schválení první průběžné ZoR projektu
• Dotace bude poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dle zákona
č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a bude označena účelovým
znakem 33063
MŠMT→ kraj → obec → škola (tzv. průtoková dotace)
MŠMT→ soukromá a církevní škola
MŠMT→ školy zřizované MŠMT

Šablona = aktivita
• Šablona – předem definovaná činnost (cíl, popis, výstup,
dokládání, náklady, indikátory)
• Výstup šablony – předem definován, dokládá se ve zprávě o
realizaci projektu
• Ke každé šabloně jsou přiřazeny indikátory – viz Kalkulačka
indikátorů

Výběr šablon
•Škola si šablonu volí na základě
 rozpočtu – je třeba respektovat min. a max. částku
 dotazníkového šetření – MŠMT určí povinně volitelnou šablonu
 https://sberdat.uiv.cz/login - výsledky šetření
 nutnost zvolení 1 šablony rozvíjející nejslabší oblast školy v
porovnání s průměrem ČR
 výběru nových pracovníků
 časové a administrativní kapacity (koordinátor projektu, pracovníci
zapojení v projektu)

Bagatelní podpora
• Časová dotace jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí
konkrétní osoby
• Minimum pro tuto výzvu je 24 hodin / osoba
• Mohou se sčítat např. semináře, workshopy, DVPP, praxe, stáže
• V okamžiku dosažení hranice bagatelní podpory je osoba
započítána do indikátoru 6 00 00 - Celkový počet účastníků

Žák ohrožený školním neúspěchem
• Nízká motivace ke vzdělání
• Dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost

• Nedůslednost ve školní přípravě
• Kázeňské přestupky
• Nedůsledné rodičovské vedení

• Socio-kulturně znevýhodněné prostředí

II. BLOK

Představení jednotlivých šablon

AKTIVITY PRO MŠ A ZŠ

Personální podpora – ŠKOLNÍ ASISTENT
-

cílem je poskytnout dočasnou personální podporu žákům/ dětem ohroženým školním
neúspěchem

-

poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči,
zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, podpora pedagogovi při administrativní
činnosti,..

-

podmínka:
1) minimálně 3 žáci/ děti ohrožené školním neúspěchem po celou dobu realizace
projektu (v ZŠ vybírá ředitel školy s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém
období ; v MŠ vybírá ředitel)
2) školní asistent musí mít stejné kvalifikační předpoklady, jako je u pozice asistent
pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících
3) aktivita bude realizována min. 12 měsíců a max. 24 po sobě jdoucích měsíců

-

úvazek: 0,5 na 1 měsíc (NELZE dělit mezi více osob)
celkové náklady na aktivitu: 17. 510 Kč

Personální podpora – ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
-

cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školám, které začleňují do kolektivu
min. 3 žáky/ děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně podpory se SVP

-

náplň práce:
• diagnostika SVP a pomoc vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci
• spolupráce na tvorbě vzdělávacího plánu pedagog. podpory nebo individuál. vzděl.
plánu

-

podmínka:
• minimálně 3 žáci/ děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně podpory
• školní spec. pedagog musí splnit kvalifikační předpoklad pro dané pozice v souladu
se zákonem o pedagogických pracovnících
• aktivita bude realizována min. 12 měsíců a max. 24 po sobě jdoucích měsíců

-

úvazek: 0,5 na 1 měsíc (NELZE dělit mezi více osob)
celkové náklady na aktivitu: 28. 035 Kč

Personální podpora – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
-

cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školám, které začleňují do kolektivu min. 3
žáky/ děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně podpory se SVP

-

náplň práce:
• zkoumání klima ve třídách, chování dětí
• vytváření diagnostiky a poskytování konzultací pro pedagogy a rodiče ve škole i mimo školu
• spolupráce se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení

-

podmínka:
• minimálně 3 žáci/ děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně podpory
• školní psycholog musí splnit kvalifikační předpoklad pro dané pozice v souladu se zákonem
o pedagogických pracovnících
• není možné dělit úvazek mezi více psychologů
• aktivita bude realizována min. 12 měsíců a max. 24 po sobě jdoucích měsíců

-

úvazek: 0,5 na 1 měsíc (NELZE dělit mezi více osob)
celkové náklady na aktivitu: 28. 035 Kč

Personální podpora – SOCIÁLNÍ PEDAGOG
-

sociální pedagog není pedagogický pracovník

-

náplň práce:
• vytvářet propojení mezi školou a jinými subjekty (obcí, policií,..)
• poskytování mediace mezi školou, rodiči, institucemi a pomoc s právními otázkami
• působit jako prostředník mezi rodinou a školou
• pomoc dětem, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci dětem při vzdělávání
• informovat pedagogy o zázemí dítěte a tím zvolit vhodný přístup k dítěti

-

podmínka:
• minimálně 3 žáci/ děti ohrožené školním neúspěchem (nedůsledné rodičovské vedení,..)
• soc. pedagog musí mít odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oborech
zaměřených na soc. pedagogiku nebo na soc. práci
• aktivita bude realizována min. 12 měsíců a max. 24 po sobě jdoucích měsíců

-

úvazek: 0,1 na 1 měsíc (NELZE dělit mezi více osob)
celkové náklady na aktivitu: 4. 695 Kč

AKTIVITY PRO MŠ

Personální podpora – CHŮVA
-

cílem je poskytnout personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům v integraci
dvouletých dětí do dětského kolektivu

-

chůva není pedagogický pracovník dle zákona

-

náplň práce:
• pomoc pedag. pracovníkům s péčí o dvouleté děti (sebeobsluha, zajištění bezpečnosti a
individuálních potřeb)

-

podmínka:
• minimálně 2 děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2.pol.školního roku, ve kterém
nastoupí
• chůva musí splňovat min.kvalifikační požadavky v souladu s kvalifikací pozice Chůva nebo
min. středoškolské vzdělávání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, soc. péče

-

úvazek: 0,5 na 1 měsíc (NELZE dělit mezi více osob)
celkové náklady na aktivitu: 16. 135 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ MŠ
-

cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a
výchově dětí

-

náplň vzdělávacího programu:
• zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a
kooperativních dovedností, rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů,…

-

rozsah vzdělávacího programu:
• 40 hodin
• 16 hodin
podmínka
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou
• musí se jednat o jeden vzdělávací program DVPP v daném rozsahu

-

-

celkové náklady na aktivitu
•
16. 680 Kč na 40 hodin vzdělávacího programu
•
6. 752 Kč na 16 hodin vzdělávacího programu

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ – DVPP V ROZSAHU 16 HODIN
-

cílem je podpořit růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání

-

náplň vzdělávacího programu:
• podpora v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z oblastí:
- čtenářská gramotnost; matematická gramotnost nebo inkluze

-

podmínka:
• musí se jednat o vzdělávací program DVPP akreditovaného v systému DVPP o rozsahu
min. 16 hodin
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

-

celkové náklady na aktivitu:
•
6. 752 Kč na 16 hodin vzdělávacího programu

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ
-

náplň vzdělávacího programu:
• podpora pedagogů MŠ absolvováním vzdělávacího programu DVPP zaměřený na
osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ

-

podmínka:
• musí se jednat o vzdělávací program DVPP akreditovaného v systému DVPP o rozsahu
min. 24 hodin
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

-

celkové náklady na aktivitu:
• 10.128 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ PROFESNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ PROSTŘEDNICTVÍM SUPERVIZE
-

cílem supervize je pomoc pedagogickému sboru MŠ reflektovat a zkoumat proces své práce a
týmové spolupráce a tím podpořit odborný přístup k dětem, rodičům, zvýšit efektivitu metod
práce,..

-

podmínka:
• skupinová supervize v celkovém rozsahu 20 hodin za školní rok doplněnou o individuální
supervizi v celkovém rozsahu 10 hodin za školní rok
• skupinové supervize se zúčastní 3 – 8 pedagogů
• supervizor
- magisterské vzdělání v oblasti psychologických, pedagogických nebo soc. věd
- 6 let praxe v oblasti vzdělávání
- absolvent výcvikového programu v supervizi ukončený zkouškou
- není kmenovým zaměstnancem školy, ani nebyl před realizací projektu

-

celkové náklady na aktivitu:
• 29.698 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM
VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV
-

cílem je podpořit pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a
výchově dětí prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v
rámci ČR

-

podmínka:
• spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin (polovina je vyhrazena min. 2 návštěvám
pedagoga z „vysílající školy“ na škole „hostitelské“, zbývajících 8 hodin spolupracující
pedagogové mohou rozdělit dle svého uvážení)
• 1 hodina – 60 minut

-

sdílení zkušeností s pedagogy z „vysílající školy“

-

celkové náklady na aktivitu: 8.492 Kč

-

celkové náklady na jednotku výstupu: 4.246 Kč

Usnadňování přechodu dětí MŠ do ZŠ PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH
SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ
-

cílem je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických
asistentů v MŠ, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a posílit prevenci logopedických vad či
poruch řeči předškolních dětí

-

náplň vzdělávacího programu:
• podpora znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí
předškolního věku

-

podmínka:
• jeden vzdělávací program DVPP v min.rozsahu 60 hodin
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

-

absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činnosti logopedického asistenta v MŠ

-

celkové náklady na aktivitu: 25.320 Kč

Usnadňování přechodu dětí MŠ do ZŠ INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
-

náplň vzdělávacího programu:
• prohlubování znalostí a dovedností pedagogů v problematice osobnostně orientované
výchovy a vzdělávání (individualizace vzdělávání v MŠ v rozsahu potřeb a možností
dítěte,..)

-

vzdělávací program zajistí naplňovat požadavky Rámcového vzděl. programu pro předškol.
vzdělávání

-

podmínka:
• jeden vzdělávací program DVPP v min.rozsahu 40 hodin
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

-

celkové náklady na aktivitu: 16.880 Kč

III. Usnadňování přechodu dětí MŠ do ZŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
-

náplň vzdělávacího programu:
• MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího
odborníka (psycholog, pracovník PPP,..) na téma týkající se usnadnění přechodu děti do ZŠ
(školní připravenost, zralost; styly výchovy,..)

-

podmínka:
• celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve
kterých probíhá výuka (doporučeno 6 setkání po 2 hodinách)
• setkávání ve skupině min. 8 rodičů, max. dle uvážení školy
• 1 hodina = 60 minut

-

zjistit zájem rodičů o setkávání

-

celkové náklady na aktivitu: 22.056 Kč (6 setkání)

-

celkové náklady na jednotku výstupu: 3.676 Kč

AKTIVITY PRO ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠVZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ – DVPP V ROZSAHU 16, 32, 56 NEBO 80
HODIN
-

cílem je podpořit profesní růst pedag. pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného
sebevzdělávání

-

náplň vzdělávacího programu v rozsahu 16 hodin:
• pedagogičtí pracovníci podpoření v jedné z oblastí:
- čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky; inkluze

-

náplň vzdělávacího programu v rozsahu 32, 56 nebo 80 hodin:
• pedagogičtí pracovníci podpoření v jedné z oblastí:
- čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; cizí jazyky; mentoring

-

podmínka
•
jeden vzdělávací program DVPP v daném rozsahu hodin
•
vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

-

celkové náklady na aktivitu:
•
6.752 Kč/ 16 hodin
•
13.504 Kč/ 32 hodin
•
23.632 Kč/ 56 hodin

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠVZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI – DVPP V
ROZSAHU 32, 56 NEBO 80 HODIN
-

-

-

náplň vzdělávacího programu:
• pedagog. pracovníci ZŠ budou podpořeny v získávání dovedností, znalostí, kompetencí v
oblasti inkluze pro práci s heterogenní skupinou žáků (především žáků se SVP)
podmínka:
• jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu 32, 56 nebo 80 hodin
• vzdělávací program musí být realizován prezenční formou

celkové náklady na aktivitu:
• 13.504 Kč/ 32 hodin
• 23.632 Kč/ 56 hodin
• 33.760 Kč/ 80 hodin

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠVZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU ZŠ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI –
VZDĚLÁVACÍ AKCE V ROZSAHU 8 HODIN
-

cílem je vytvořit tým s inovačním potenciálem schopný působit na kompetence a postoje ostatních pedagogů
ve škole

-

náplň vzdělávacího programu:
•
rozvoj kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků (i žáci s potřebou podpůrných
opatření
•
podpora bezpečného klimatu ve školách/třídách
•
budování týmu školy a podpora spolupráce

-

aktivity budou probíhat přímo v budově školy
doporučený počet uchazečů je alespoň polovina pedagogického sboru
za každého zúčastněného pedagoga volí škola šablonu jedenkrát

-

podmínka
•
vzdělávací program musí být realizován prezenční formou
•
vzdělávací program v systému DVPP v min. rozsahu 8 hodin

-

celkové náklady na aktivitu: 1.360 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠVZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ ZŠ
-

cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti:
- čtenářské gramotnosti; matematické gramotnosti; inkluze

-

podmínka:
• vytvoření minitýmu ve spolupráci 3 pedagogických pracovníků, kteří se po dobu 10 po
sobě jdoucích měsíců budou scházet
• každý pedagog absolvuje celkem 20 hodin spolupráce (2 cykly po 10 hodinách – 6 hodin
společného plánování a reflexí (1hod = 60min); 2 hodiny hospitací u kolegů (1 hod =
45min); 2 hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hod = 60 min)

-

realizace aktivit může být na kratší dobu (pololetí, čtvrtletí)

-

celkové náklady na aktivitu: 16.136 Kč
celkové náklady na jednotku výstupu: 8.068 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠSDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM
VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV
-

cílem je podpořit pedagogy ZŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a
výchově žáků prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v
rámci ČR

-

podmínka:
• spolupráce pedagoga-průvodce v celkové době trvání min. 16 hodin (polovina je
vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající školy na škole hostitelské; zbývajících 8 hodin
využijí dle uvážení)
• 1 hodina – 60 minut
• minimálně 2 návštěvy během 10 po sobě jdoucích měsíců

-

sdílení zkušeností s pedagogy z „vysílající školy“

-

celkové náklady na aktivitu: 8.492 Kč
celkové náklady na jednotku výstupu: 4.246 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠTANDEMOVÁ VÝUKA NA ZŠ
-

cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti společného vzdělávání,
rozvoje základní gramotnosti (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí a tím zlepšit kvalitu
výuky

-

podmínka:
• celý cyklus je tvořen 20 hodinami vzdělávání každého pedagoga (10 hod přípravy na
výuku a 10 hod výuky) v průběhu 5 po sobě jdoucích měsíců
• aktivita určena pro 2 pedagogy (2.pedagog nemusí být nutně pedag. pracovník stejné
školy, může se jednat o studenta 4. nebo 5. ročníku fakult připravující budoucí pedag.
pracovníky)
• po každé hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod

-

celkové náklady na aktivitu: 7.780 Kč
celkové náklady na jednotku výstupu: 778 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠCLIL VE VÝUCE NA ZŠ
-

CLIL =myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání
- záměrem je vyučovat vybraný předmět/ předměty nebo jejich části prostřednictvím
cizího jazyka

-

cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují cizí jazyk) a zároveň
zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů

-

podmínka:
• celý cyklus je tvořen 30 hodinami vzdělávání každého pedagoga-nejazykáře (25 hodin
výukových lekcí cizího jazyka (v min.délce 60 minut) a 5 hodin přípravy a reflexe CLIL 5
minilekcí (v délce cca 20 minut)

-

doporučení: pedagog-nejazykář absolvuje vzděl. program DVPP k zapojení metody CLIL do výuky

-

celkové náklady na aktivitu: 26.885 Kč (5 minilekcí)
celkové náklady na jednotku výstupu: 5.377 Kč

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠNOVÉ METODY VE VÝUCE NA ZŠ
-

cílem je prohloubit profesní kompetence pedag. pracovníků prostřednictvím vzájemné
spolupráce s využitím prvků mentoringu

-

podmínka:
• spolupráce 3 pedagogických pracovníků (1„pedagog-expert“; 2„pedagogovézačátečníci“)
• spolupráce na podporu ucelených přístupů (např. Hejného metoda) v oblasti ČG; MG
nebo inkluze

-

celý cyklus:
• 1 cyklus obsahuje 6 hodin vzdělávání každého pedagoga-začátečníka
• pedagog-expert připraví 5 hodin (po 60 min) vzdělávacích rozhovorů pro pedagogyzačátečníky, s každým z nich následně připraví 1 minilekci a bude provedena reflexe (1
hodina)

-

celkové náklady na aktivitu: 5.377 Kč

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠČTENÁŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY ZŠ
-

cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky ZŠ, aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i
profesní rozvoj pedagogických pracovníků

-

podmínka:
• čtenářský klub je možné zřídit nejméně pro 6 žáků ZŠ, kde budou zařazeny nejméně 2
žáci ohroženi školním neúspěchem (kázeňské přestupky, nedůsledné rodičovské vedení,
nízká motivace ke vzdělávání,..)
• během 5 po sobě jdoucích měsíců bude realizováno min. 16 schůzek v délce 90 minut
(klubové schůzky zpravidla 1x týdně; na přípravu a následnou reflexi cca 2,5 hodiny)
• průměrná návštěvnost aktivity min. 75% z celkového počtu zapsaných žáků
• činnost klubu nesmí být poskytována za úplatu

-

celkové náklady na aktivitu: 17.277 Kč

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠKLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO ŽÁKY ZŠ
-

cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.

-

podmínka:
• klub je možné zřídit nejméně pro 6 žáků ZŠ, kde budou zařazeny nejméně 2 žáci
ohrožené školním neúspěchem (kázeňské přestupky, nedůsledné rodičovské vedení,
nízká motivace ke vzdělávání,..)
• během 5 po sobě jdoucích měsíců bude realizováno min. 16 schůzek v délce 90 minut
(klubové schůzky zpravidla 1x týdně; na přípravu a následnou reflexi cca 2,5 hodiny)
• průměrná návštěvnost aktivity min. 75% z celkového počtu zapsaných žáků
• činnost klubu nesmí být poskytována za úplatu

-

celkové náklady na aktivitu: 17.277 Kč

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM
-

cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování
doučování 3 žáků (kteří se mohou obměňovat) ohrožených školním neúspěchem vedeného
pedagogem, asistentem pedagoga nebo jinou osobou určena školou (může se jednat i o
studenta 4.nebo 5.ročníku fakult připravujících se na budoucí pedagogické pracovníky)

-

podmínka:
• doučování bude probíhat v rozsahu min. 16 hodin, 1x týdně 60 minut 5 po sobě
jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka
• průměrná návštěvnost aktivity min. 75% z celkového počtu zapsaných žáků
• doučování nesmí být žákům poskytováno za úplatu

-

celkové náklady na aktivitu: 8.523 Kč

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠPŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM
-

cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím „odpolední
školy“ (přípravy na vyučování)

-

účast 3 žáků (kteří se mohou obměňovat) ohrožených školním neúspěchem vedeného
pedagogem, asistentem pedagoga nebo jinou osobou určena školou (může se jednat i o
studenta 4.nebo 5.ročníku fakult připravujících se na budoucí pedagogické pracovníky)

-

podmínka:
• odpolední příprava na vyučování bude probíhat v rozsahu min. 48 hodin, a to 3x týdně
60 minut po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka
• průměrná návštěvnost aktivity min. 75% z celkového počtu zapsaných žáků
• doučování nesmí být žákům poskytováno za úplatu

-

celkové náklady na aktivitu: 25.569 Kč

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI
ŽÁKŮ ZŠ
-

cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy (v souladu s OP
VVV – inkluzivní vzděl.; formy hodnocení žáků,..) souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího
systému

-

účast externího odborníka na dané téma (pracovník pedagogicko-psychologické poradny,
metodik,…)

-

podmínka:
• celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu (1 hod=
60min)
• setkání ve skupině s min. 8 rodiči, max dle uvážení školy

-

doporučená forma realizace: 6 setkání po 2 hodinách (lze i realizovat 3 setkání po 4 hodinách)
celkové náklady na aktivitu: 22.056 Kč
celkové náklady na jednotku výstupu v Kč: 3.676 Kč

III. BLOK

Administrace projektu

Sestavení projektu
• Žádost se podává elektronicky v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)
 Je třeba mít zaručený elektronický podpis
• Kalkulačka indikátorů – sestavení projektu předem
• 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

Přílohy žádosti o podporu
• Čestné prohlášení- přijatelnost (oprávněnost), závěrečné čestné prohlášení
- součást systému ISKP 14
• Čestné prohlášení- zřízení školy (škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP)
- příloha žádosti o podporu (vzor)
• Kalkulačka indikátorů - příloha žádosti o podporu (vzor)
• Výstup z dotazníkového šetření MAP -příloha žádosti o podporu (vzor)
• Čestné prohlášení - likvidace, exekuce, insolvenční řízení, bezúhonnost,
bezdlužnost
- příloha žádosti o podporu (vzor)
• Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory – jen soukromé školy

Přílohy před vydáním právního aktu
• Čestné prohlášení o bezdlužnosti
• Čestné prohlášení o aktivní datové schránce
• Doklad o bankovním účtu
• Doklad o účtu zřizovatele (obec)
• Souhlas zřizovatele s realizací projektu v OP VVV

Sestavení projektu
• Indikátory – k jejich nastavení je zveřejněna kalkulačka v excelu
 výstupu – váže se ke konkrétní šabloně

 výsledku – váže se na jednotlivé cíle výzvy
• 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

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Opravitelné/neopravitelné – Příloha č. 2
• Vyplněny všechny údaje, povinné přílohy doloženy (podepsány).

• Identifikační údaje jsou v souladu s výpisem z evidence.
• Žádost podepsal statutární orgán.
• Délka a období realizace splňují podmínky výzvy.
• Využití povinně volitelné šablony; jsou dodrženy podmínky šablon.
• Pouze jedna žádost žadatele.
• Splňuje min. a max. výdaje.
• Reálné nastavení indikátorů – kontrola dle kalkulačky.

Monitorování
• Průběžná zpráva o realiaci projektu (ZoR)
– po 6 měsících
- vždy do 20 pracovních dní
• Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR)
- do 40 pracovních dní od ukončení projektu
Uchovávání dokumentů do 31. 12. 2033.

Změny projektu
• Hlásí se prostřednictvím systému – Žádost o změnu

• Nepodstatné změny – pouze se nahlásí (např. kontaktní údaje)
• Podstatné změny – je třeba mít souhlas předem (30 PD předem)
• Např. změna sídla, změna názvu příjemce, změna bankovního
účtu, dřívější ukončení projektu
• Změna šablony – pouze změna v rámci jednoho specifického
cíle; změna v souladu s dotazníkovým šetřením; rozpočet je
stejný nebo nižší

Způsobilost výdajů
• Každá šablona má danou cenu – součástí dokumentace k výzvě je kalkulačka
na šablony.
• Rozložení dotace na konkrétní položky je v kompetenci ředitele školy.
• Neinvestiční dotace.
• Výdaje jsou způsobilé od 1. 8. 2016.

• 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
Vykazování výstupů – příjemce vede průběžně evidenci v IS ESF2014+
- za každou podpořenou osobu je příjemce povinen vyplnit a zajistit
podepsání tzv. karty účastníka
- data se poté předají do ISKP 14+
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
• Osvědčení DVPP
• Pracovní smlouvy
• Report o činnosti (u personálních šablon)

Pravidla pro publicitu
• Povinný nástroj – plakát minimální velikosti A3
- Generátor povinné publicity https://publicita.dotaceeu.cz/
• Nepovinný nástroj – informace na webových stránkách
- informace účastníkům (loga na pozvánkách,
materiálech…)

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.

IV. BLOK

ISKP 14+
Elektronické podání žádosti o podporu

Představení systému
• Komunikace formou depeší.
• Nutnost mít el. podpis (podepisuje statutární zástupce)
• Nastavení notifikace – upozornění na mobil nebo email.
• Práva pro další osoby.
• Validace subjektu – Registr osob (od 1. 1. 2018 povinně všechny subjekty v
ROS).
• Vyplnění žádosti – Uživatelská příručka IS KP14+
• http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_
22_a23/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_ZP.pdf

Děkujeme za pozornost

