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ZKRATKY:

• ZoR = Zpráva o realizaci

• ZZoR = Závěrečná zpráva o realizaci

• ŽoP = Žádost o platbu



Základní informace:

Typ výzvy: průběžná výzva (průběžné hodnocení)

Míra podpory: 100%

Forma podpory: ex-ante

Časová způsobilost: od 23. 6. 2016 – 31. 8. 2019 – ŠABLONY I

od 1. 8. 2018 – 31. 8. 2021 – ŠABLONY II

Udržitelnost: není

Min/Max délka trvání projektu:   24 měsíců

Typy podporovaných projektů:  zjednodušený projekt/zjednodušené vykazování

Typy aktivit:                                 žadatel aktivity volí; aktivita = šablona



ŠABLONY II – Základní údaje k výzvě

✓ Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

✓ Žádosti je možné podávat do: 28. 6. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)

✓ Projekty je možné realizovat do: 31.8.2021

✓ Délka realizace: 24 měsíců

✓ Alokace: 5,4 mld. Kč

✓ Fond: Evropský strukturální fond

✓ Výše dotace: 100 000 Kč – 5mil. Kč

ŠABLONY



Monitorování projektů

ŠABLONY



ŠABLONY II – Cíl výzvy a podporované aktivity

Cíl výzvy:

✓ Podpoření mateřských, základních, a základních uměleckých škol a 

školských zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů 

zjednodušeného vykazování

Podporované aktivity:

✓ Osobnostně profesní rozvoj pedagogů- DVPP, vzájemná setkávání, …

✓ Personální podpora – školní asistent, školní psycholog, speciální 

pedagog, …

✓ Extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové 

poradenství žáků, aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT

ŠABLONY



ŠABLONY II – Cíl výzvy a podporované aktivity

Cílová skupina:

✓ Děti v mateřských školách

✓ Žáci základních škol

✓ Děti v přípravných třídách základních škol

✓ Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)

✓ Žáci základních uměleckých škol

✓ Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD/ŠK a SVČ, včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

✓ Rodiče dětí a žáků

✓ Veřejnost

ŠABLONY



ŠABLONY II – Splnění aktivit projektu

ŠABLONY

Splnění účelu dotace:

= naplnění výstupu šablon za alespoň 50% částky dotace uvedené v PA

POZOR na Šablonu chůva (od 1.9.2020 hrazena ze státního rozpočtu)!

Vrácení 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

Vrácení 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.



ŠABLONY II – Základní dokumentace

ŠABLONY

✓ pečlivě pročíst Rozhodnutí o poskytnutí dotace(právní akt) 

- definovány povinnosti příjemce

✓ Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad

- splnění podmínek jednotlivých šablon 

- dokladování výstupů a výsledkových indikátorů

✓ Pravidla pro žadatele a příjemce ZP

- verze č. 3 Pravidel 

- podmínky realizace zjednodušených projektů

- přílohy –vzory žádosti a námitek  



ŠABLONY II – Základní dokumentace

ŠABLONY

Jakou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce ZP se řídit: 

•  od podání Žádosti o podporu do vydání Rozhodnutí: 

- verzí platnou v den finalizace Žádosti o podporu

•  od vydání Rozhodnutí po celou dobu realizace projektu:

- verzí platnou (účinnou) v den vydání Rozhodnutí 

- verze Pravidel v právním aktu



ŠABLONY II – Praktické pomůcky při realizaci aktivit

ŠABLONY

✓ Příklady dobré praxe

- odpovědi na nejčastější dotazy při vyhlášení výzvy 

- odkazy na užitečné webové stránky pro realizaci projektů

- Inspiromat NIDV: 
https://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/INSPIROMAT_

11_Priklady-dobre-praxe-realizace-sablon.pdf

✓ Vzory příloh k ZoR

- připraveny dle požadavků na dokladování výstupů projektů

- nejsou závazné, lze využívat vlastní formuláře/vzory 

Dokumenty jsou u výzvy: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

https://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/INSPIROMAT_11_Priklady-dobre-praxe-realizace-sablon.pdf
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


ŠABLONY II – Začátek realizace projektu

✓ Začátek realizace stanoven v žádosti o podporu a následně v právním aktu
▪ Vždy od prvního dne v měsíci

Od tohoto data:

✓ Stanovena délka projektu (24 měsíců)

✓ Zahájení monitorovacího období (8 měsíců)

✓ Realizace aktivit a prokazování výstupů

✓ Časový rámec způsobilých výdajů

- od data začátku realizace projektů 

- schválením výstupu šablony jsou celkové náklady šablony považovány za 

způsobilé 

ŠABLONY



ŠABLONY II – Způsobilost výdajů

✓ Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit 

zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50% částky dotace uvedené v 

právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

✓ Způsobilé výdaje jsou vzniklé od zahájení fyzické realizace projektu, nejdříve 

však od 1.8.2018

ŠABLONY



ŠABLONY II – Dokladování výstupů a výstupových indikátorů
✓ způsob dokladování výstupů a tím zároveň výstupových indikátorů je uveden v 

každé šabloně

✓ výstupy stejně jako ZoR a ZZoR se dokládají pouze elektronicky

➢ Je-li naplněn výstup, je naplněn i výstupový indikátor. 

➢ Není-li realizována šablona nebo není-li schválen výstup šablony, příjemce 

vrací finanční prostředky za šablonu a zároveň není naplněn  výstupový 

indikátor. 

➢ Je-li naplněn výstup šablony pouze částečně (v šablonách, v nichž jsou krom 

„celkových nákladů na aktivitu“ uvedeny i „celkové náklady na jednotku 

výstupu“), vrací příjemce finanční prostředky za část šablony a zároveň není 

naplněn výstupový indikátor. 

- nenaplnění výstupových indikátorů není postihováno

- je třeba zkontrolovat, zda není ohroženo naplnění výsledkových indikátorů

ŠABLONY



ŠABLONY II – Monitorovací období
✓ ZPRÁVA O REALIZACI

✓ Soustavná činnost, která probíhá během celého trvání projektu

✓ 8 měsíců – do 20 PD po ukončení období povinnost podat ZoR/ŽoP

▪ 2x průběžná ZoR, 3. Závěrečná zpráva o realizaci (=ZZoR)

▪ ZoR není možné předložit před vydáním PA (nemělo by se stát)

▪ Vzory příloh k dokládání ZoR – na webu MŠMT: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-

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

▪ Monitorovací zprávy prostřednictvím IS KP14+

✓ První sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu

✓ Prokázání výdajů je považováno:

▪ Výstupy a výsledky

▪ Realizované jednotky a s tím související 

způsobilé výdaje

ŠABLONY

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm


ŠABLONY II – Monitorovací období

ŽÁDOST O PLATBU

✓ Výše každé ŽoP odpovídá jednotkovým nákladům dle realizovaných a 

doložených jednotek/období

✓ Účetní doklady, jiná dokumentace není předmětem kontroly ze strany ŘO

✓ Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od 

vydání PA

ŠABLONY



ŠABLONY II – Monitorovací období

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI

✓ Zpráva obsahuje informaci o stavu projektu za poslední sledované 

období

✓ Obsah ZZoR hodnotí úspěšnost celého projektu

✓ Informuje o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci 

projektu, splnění podmínek, parametrů a indikátorů

✓ Termín předložení ZZoR: do 40 PD od ukončení fyzické realizace 

projektů

✓ Kontrola ZZoR probíhá stejným způsobem jako průběžné ZoR

ŠABLONY



ŠABLONY II – Monitorovací období

Posunutí termínu ZoR/ŽoP

✓ pokud ŘO neobdrží od příjemce projektu ZoR/ŽoP v termínu je žadatel 

vyzván k nápravě 

✓ žadatel může podat ZoR/ŽoP do 10 PD od obdržení depeše o nápravě

✓ v případě nedodržení = finanční postih dle právního aktu

Vrácení ZoR/ŽoP k dopracování

✓ příjemce je povinen připomínky ŘO vypořádat do 10 PD (může být i 

kratší/delší)  - záleží na závažnosti připomínek

ŠABLONY



ŠABLONY II – Monitorovací období

ZMĚNY PROJEKTU A DOPLNĚNÍ PROJEKTU

✓ Projekt musí být realizován v souladu s vydaným PA

✓ Žadatel informuje ŘO o změnách, které nastanou v době realizace 

projektu prostřednictvím Žádosti o změnu (=ŽoZ)

✓ Změny: podstatné/ podstatné, zakládající změnu PA/nepodstatné

✓ Změny podstatné(významné):
➢ Změny, které mění parametry projektu

➢ Dochází ke změnám, u kterých stačí souhlas ŘO bez změny textu právního 

aktu

✓ Změny podstatné, zakládající změnu PA

✓ Nepodstatné – lze provádět i bez předchozího souhlasu ŘO.

ŠABLONY



ŠABLONY II – Změny projektu a doplnění projektu

✓ Změny podstatné(významné):
➢ Nepředložení ZoR; změna aktivity projektu

➢ Žadatel musí předložit 30PD před okamžikem předpokládané účinnosti 

podstatné změny

✓ Změny podstatné, zakládající změnu PA

➢ Změna sídla příjemce, změna názvu subjektu příjemce, změna IČO 

příjemce, změna názvu projektu, dřívější ukončení projektu, změna 

bankovního účtu příjemce

✓ Nepodstatné – lze provádět i bez předchozího souhlasu ŘO.

➢ Změna kontaktních údajů příjemce, změna kontaktní osoby, změna v osobě 

příjemce, změna ve statutu plátce DPH, změna statutárního orgánu/osoby, 

další změny, které neovlivní dosažení indikátorů a plnění cílů projektu; 

přesun uspořených finančních prostředků do položky „Úspory k rozdělení“

ŠABLONY



ŠABLONY II – Monitorovací období

ZMĚNY PROJEKTU A DOPLNĚNÍ PROJEKTU

Pravidla pro provádění změn:

➢ Prováděné změny nesmějí vést ke změně účelu dotace

➢ Změny musí respektovat limity stanovené výzvou

➢ Změny rozpočtu smí být prováděny jen s ohledem na 

pravidla definovaná ve výzvě

➢ Nelze navýšit celkové způsobilé výdaje projektu

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

✓ Pro dokládání výstupů je možno použít vzory MŠMT  příloh připravených pro 

jednotlivé šablony: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1020961.htm

✓ Příjemce může využít i vlastní dokumenty. Pokud budou využity vlastní 

dokumenty, musí obsahovat všechny údaje, které obsahují vzory

✓ Není definován žádný povinný formát ani název přílohy nahrávané do IS KP14+. 

Doporučujeme používat běžné formáty přílohy typu .doc/x, pdf, xls/s, jpeg apod.

ŠABLONY

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1020961.htm


ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

Čestné prohlášení

✓ Vzor „cestne_prohlaseni_vsechny_sablony“ je souhrnný vzor pro všechny aktivity 

vyžadující doložení čestného prohlášení (= ČP).

✓ Pokud jsou zvoleny a vykazovány aktivity vyžadující ČP, vyplní příjemce pro 

každou ZoR projektu pouze jedno ČP pro všechny tyto aktivity. 

✓ V ČP je nutno vybrat všechny aktivity, pro které je ČP dokládáno 

Šablony:

✓ Školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální psycholog

✓ Čtenářský klub a Klub zábavné logiky

✓ Doučování žáků a Příprava na vyučování žáků

✓ Supervize

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – zpráva, zápisy a záznamy

Šablony:

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv – pro MŠ (zápis)

✓ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv – pro ZŠ (zápis)

✓ Odborně zaměřená tematická setkávání s spolupráce s rodiči dětí MŠ (zápis)

✓ Odborně zaměřená tematická setkávání s spolupráce s rodiči žáků ZŠ (zápis)

✓ Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (zápis)

✓ Tandemová výuka na ZŠ (záznam z realizace)

✓ CLIL ve výuce na ZŠ (záznam o realizaci)

✓ Nové metody ve výuce na ZŠ (záznam o realizaci)

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – dohoda o spolupráci mezi školami

Šablony:

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

–pro MŠ

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

–pro ZŠ

(+ Zápis o provedených návštěvách)

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – třídní knihy aktivit

✓ Třídní kniha klubu –šablony:

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

- Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti žáků ZŠ

✓ Třídní kniha doučování –šablona:

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

✓ Třídní kniha přípravy

- Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Přílohy se skládají z  třídní knihy a docházky žáků (tj. příloha má 2 listy) 

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – report o činnosti

Šablony: 

✓ všechny personální šablony (výběr konkrétní šablony z rozevíracího seznamu 

v hlavičce reportu)

✓ rozsah popisu činností není nikde stanoven

✓ je třeba vykonávat a vykazovat činnosti v souladu s pracovní náplní

✓ vykazovat činnosti dle pracovní náplně, ale konkrétněji („jedinečné“ vykazování, 

které nebude každým měsícem naprosto totožné). 

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – prezenční listina

Šablony:

✓ Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize

✓ Odborně zaměřená tematická setkávání s spolupráce s rodiči dětí MŠ

✓ Odborně zaměřená tematická setkávání s spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Prezenční listiny pro rodiče: vždy logolink (povinnou publicitu).

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – přílohy pro šablonu supervize

✓ Závěrečná zpráva ze supervize 

- zpracovává supervizor (v uzavřené dohodě myslet i na tuto činnost)

✓ Prezenční listina

✓ Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi školou a supervizorem (případně 

pracovní smlouva/DPČ/DPP) musí obsahovat: 

- registrační číslo a název projektu; 

- pracovní náplň/předmět smlouvy. 

Výše odměny supervizora není předmětem kontroly a v případě DPČ/DPP není 

předmětem kontroly výše úvazku supervizora.

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – Pracovní smlouvy, DPP, DPČ

✓ Pracovní smlouvy a DPČ pro personální pozice v šablonách 

(sken se dokládá k ZoR, originál se předkládá při kontrole na místě)

✓ Pracovní smlouva/DPČ/DPP/smlouva o poskytnutí služeb se supervizorem 

(sken se dokládá k ZoR, originál se předkládá při kontrole na místě)

✓ Pracovní smlouvy/DPČ/DPP/smlouva o poskytnutí služeb pro zajištění aktivit a 

administraci projektu 

(nedokládá se k ZoR a ani při kontrole na místě) 

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR

PŘÍLOHA – Pracovní smlouvy, DPP, DPČ

Krom náležitostí dle Zákoníku práce musí obsahovat (dle přílohy č. 3 výzvy, str. 

122):

- výši úvazku a název pracovní pozice

- pracovní náplň

- registrační číslo a název projektu

Předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace budou pouze tyto náležitosti, 

předmětem kontroly není stanovená výše odměny. Je-li odměna stanovena v 

samostatném dokumentu, není třeba jej dokládat. 

ŠABLONY



ŠABLONY II – Doporučené přílohy k ZoR ZZoR
Principy:

• Kartu účastníka vyplňuje kmenový zaměstnanec školy,který je započítán do 

indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků,tj. pedagog s bagatelní podporou)

• Příjemce je povinen zajistit její vyplnění za každou podpořenou osobu(před 

zahájením vzdělávání).

• Doporučujeme, aby zástupce příjemce předvyplnil Identifikaci projektu

(Registrační číslo projektu, Název projektu, Příjemce podpory ) a předvyplněný

PDF formulář předal k vyplnění podpořeným osobám v elektronické podobě (v

případě předání URL odkazu k online vyplnění Karty účastníka OPVVV toto není

již nutné, hlavička je předvyplněna automaticky).

• Po ukončení vzdělávání z projektu doplní zástupce příjemce údaje o podpoře do 

systému IS ESF 2014+.

ŠABLONY



ŠABLONY

Monitorovací návštěva:

✓ V případě potřeby ŘO

✓ Na místě realizace je ověřován stav, ve kterém se projekt nachází

✓ Možnost řešení nejasností či problémů v souvislosti s realizací projektu



ŠABLONY II – FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

✓ financování ex-ante

✓ zjednodušené vykazování = nedokládají se účetní doklady

✓ financování prostřednictvím zálohových plateb = 100% v jedné platbě

✓ 1. zálohová platba = zpravidla 30 PD od vydání Právního aktu, nejdříve 

však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu

✓ Průtoková dotace: 

MŠMT     KRAJ      OBEC     ŽADATEL/PŘÍJEMCE

ŠABLONY



ŠABLONY II – VÝSTUPOVÉ INDIKÁTORY

✓ Realizace šablony = naplnění výstupu = naplnění výstupového indikátoru

✓ Tj. výstupový indikátor je svázán se šablonou

Indikátory výstupu:

příklady výstupového indikátoru:

5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání – např. DVPP

5 05 01 Počet podpůrných personálních opatření ve školách – spec.pedagog, 

psycholog, školní asistent

5 26 01 Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům – supervize, 

mentoring, koučink, ICT podpora ve výuce

5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání

5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí – kluby, kroužky, 

doučování

5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí

5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání

ŠABLONY



ŠABLONY II – VÝSLEDKOVÉ INDIKÁTORY

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

projektu

Příklad výsledkového indikátoru:

✓ 6 00 00 Celkový počet účastníků (milník, bagatelní podpora 24hodin) –

započítávají se ti pracovníci, kteří dosáhnou bagatelní podpory –

nemusí být naplněno!

✓ 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují získané 

poznatky a dovednosti 

✓ 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a 

vzdělávání – povinný k naplnění

✓ V každé ZoR vyplní příjemce příslušnou dosaženou hodnotu, datum dosažení 

této hodnoty – za každý vykázaný indikátor (dle kalkulačky indikátorů)

ŠABLONY



ŠABLONY II – Dokladování bagatelní podpory

Bagatelní podpora – milník 6 00 00

• Časová dotace vzdělávání konkrétního pedagoga min. 24 hodin

• Mohou se sčítat semináře DVPP, tandemová výuka, praxe, návštěvy..(všechny šablony s 

indikátorem výstupu 5 40 00)

• Dosažení 24 hodin = započítání do 6 00 00 – Celkový počet účastníků

• Není nutné aktivity plánovat tak, aby každý pedagogický pracovník dosáhl hranice bagatelní 

podpory – do cílové hodnoty milníku se napočítávají pouze ti PP, kteří bag. podpory 

dosáhnou

• Bagatelní podpora se počítá: pro pedagogy – zaměstnance školy

➢ Nepočítá se pro: - pedagogy z jiných škol, studenty VŠ, personální šablony

- pedagogy v pozici lektorů – CLIL ve výuce, Nové metody ve výuce

ŠABLONY



ŠABLONY II – Dokladování bagatelní podpory 
Dokladování bagatelní podpory:

1. Příjemce obdrží registrační údaje pro registraci v systému IS ESF 2014+ (registrační/aktivační údaje jsou

uvedeny na konkrétní osobu).

2. Zástupce příjemce se přihlásí do systému IS ESF 2014+.

3. Budoucí podpořené osoby (příjemce) vyplní údaje v Kartě účastníka OP VVV. Kartu účastníka

elektronicky odešlou (pole „odeslat“).

4. Údaje z Karty účastníka OP VVV se vygenerují do projektu v systému IS ESF 2014+ (záložka Formuláře

PO).

5. Zástupce příjemce vyplňuje počty hodin vzdělávání po ukončení aktivity (tj. na základě certifikátu nebo

vyplněné přílohy k ZoR).

6. Jakmile počet hodin u podpořené osoby dosáhne stanovený počet hodin, příjemce schvaluje seznam

podpořených osob, osoby se započítávají do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. V IS KP 14+ na

záložce ZoR-stiskem tlačítka Aktualizace u IS ESF dochází v výpočtu indikátorů.

ŠABLONY



ŠABLONY II – VAZBA MEZI VÝSTUPOVÝMI A VÝSLEDKOVÝMI 

INDIKÁTORY

Naplnění výstupového indikátoru:

5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání

Postupné naplnění výsledkových indikátorů

6 00 00 Celkový počet účastníků (milník, bagatelní podpora 24hodin)

a

5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti

Nesplnění šablony: přepočítat výsledkový indikátor a případně požádat o změnu 

projektu

ŠABLONY



ŠABLONY II – VAZBA MEZI VÝSTUPOVÝMI A VÝSLEDKOVÝMI 

INDIKÁTORY

Naplnění výstupových indikátorů:

5 05 01 Počet podpůrných personálních opatření
5 26 01 Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům
5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání
5 12 12 Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí
5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání

Výsledkový indikátor:
5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání     

ŠABLONY



ŠABLONY II – PODPOŘENÉ OSOBY

ŠABLONY

✓ Příjemce vede průběžně evidenci v systému IS ESF14+ o všech 

podpořených osobách, které byly zapojeny do projektu

✓ Vykazují se zde pouze ty aktivity, které vykazují indikátor 6 00 00

✓ Příjemce obdrží registrační údaje do IS ESF14+ po vydání právního aktu 

o poskytnutí dotace – datovou schránkou a na e-mailovou adresu 

zástupce příjemce

✓ Karta lze vyplnit online/offline

✓ Žadatel je povinen kartu v případě elektronického podání mít vytisknutou 

a podepsanou podpořenou osobou pro případnou kontrolu na místě



ŠABLONY II – SYSTÉM IS ESF14+

ŠABLONY



ŠABLONY II – SYSTÉM IS ESF14+

ŠABLONY



ŠABLONY II – HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

ŠABLONY

✓ Rovnost mužů a žen

✓ Rovné příležitosti a zákaz diskriminace

✓ Udržitelný rozvoj

Vyplňuje se až při závěrečné zprávě o realizaci!

ŠABLONY II – POVINNÁ PUBLICITA

✓ WEBové stránky subjektu – zveřejnění stručného popisu projektu, včetně  

jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována 

finanční podpora od EU

✓ Plakát A3, barevný – plakát s informacemi o projektu, umístěn na 

viditelném místě, plakát lze generovat zde: 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1


ŠABLONY II – PRACOVNÍ NESCHOPNOST A OŠETŘOVÁNÍ ČLENA 

RODINY V PERSONÁLNÍCH ŠABLONÁCH

ŠABLONY

✓ Výstupem je vždy měsíc práce v určité výši úvazku, kdy se do výstupu 

započítává i PN při splnění obou těchto podmínek:

✓ 1. Pracovní neschopnost 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.

✓ Ponížení dle kalkulačky indikátorů včetně krácení!



ŠABLONY II – UKONČOVÁNÍ PROJEKTU

✓ Projekty musí být příjemcem ukončeny v termínu uvedeném v PA

✓ Nejpozději však dle termínu výzvy – 31.8.2021

Uchovávání dokumentů:

✓ Minimálně do 31.12.2033 (pokud není legislativou pro některé typy 

dokumentů stanoveno jinak)

✓ povinnost uchovávat dokumenty spojené s realizací projektu

➢ dokumenty předkládané k žádosti o podporu,

➢ dokumenty předkládané k PA,

➢ doklady ke zprávám o realizaci projektu,

➢ dokumenty související s prováděním kontrol,

➢ úplná korespondence obdržená ze strany ŘO,

➢ Další podklady vztahující se k projektu a jeho 

realizaci…

ŠABLONY



Služby kanceláře MAS ORLICKO

MAS ORLICKO Vám nabízí bezplatně:

• metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon,

• semináře a školení,

• konzultace při vyplňování žádosti (systém ISKP14+),

• konzultace při realizaci projektu,

• metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do 

monitorovacího systému (ISKP14+, IS ESF14+)

• metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a 

udržitelnosti projektu,

• metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončení realizace projektu a při 

přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

• metodická pomoc při podání žádosti o změnu – nejčastěji změna statutárního 

orgánu; předčasné ukončení projektu (návaznost na Šablony I)

MAS ORLICKO čerpá provozní dotaci IROP – v rámci animační činnosti Vám pracovníci 

kanceláře mohou pomoci s podáním Vaší žádosti ☺

ŠABLONY



Kontaktní osoby:

Bc. Martina Rosenbergerová

referentka projektů, IROP

rosenbergerova@mas.orlicko.cz

Tel.: 464 600 708, 733 538 864

ŠABLONY

mailto:rosenbergerova@mas.orlicko.cz


Děkuji za pozornost ☺


