Strategické řízení
a plánování ve
školách
a v územích

1. Centra podpory

Podpora škol formou projektů
zjednodušeného
vykazování
Šablony II a Šablony III

1. Centra podpory
Ukončení šablon II
•
•
•
•

Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR) – 40 pracovních dnů na zpracování.
Vyplnit dotazníkové šetření - Po finalizaci dotazníku nelze editovat!
Dokládá se Kalkulačka indikátorů – výpočet indikátorů, dorovnat do 100 %.
Při realizaci aktivit DVPP, sdílení, nové metody, zapojení odborníka – nutno
vykázat indikátor 52510 – Karty účastníka, Portfolio pedagoga (spolu s
Kartou pro kontrolu na místě), Souhrnná reflektivní zpráva (dokládá se k
ZZoR) - práce v IS ESF 2014+

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mestopraha-verze-1/dokumenty.htm
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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.
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Realizace v době mimořádných opatření
Sdělení k realizaci šablon - https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm
• Popsána realizace šablon při zákazu či omezení osobní přítomnosti dětí bez
předpokládaného konce.
• V podzimním Sdělení jsou definována mimořádná opatření jako zákaz nebo omezení osobní
přítomnosti dětí.
• Využití v době mimořádných opatření - jiné formy realizace aktivit.
• Kontrola v ZoR, kontrola na místě.
• Dle požadavku konkrétní šablony uvést, zda aktivita proběhla distančně/kombinovaně. Pokud
nebude uvedeno, má se za to, že proběhla prezenčně (doložení výstupu „bez úprav“).
• Nerealizovaná výuka s využitím ICT lze v souladu se zněním šablon nahrazovat podle počtu
vynechaných týdnů - aktivita nemůže být zkrácena na méně týdnů, než uvádí vybraná
varianta (např. 64 týdnů).
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Realizace v době mimořádných opatření - DVPP
Jarní mimořádná opatření do 30. 6. 2020
- distanční forma DVPP schválena ze strany MŠMT
- ZoR: kontrola distanční formy kurzu (dle schválených kurzů)
Doba od 1. 7. do 23. 9. 2020
- nebyla umožněna distanční forma seminářů DVPP.
Podzimní mimořádná opatření (Opatření MŠMT od 24. 9. 2020)
- Opatření MŠMT: distanční forma kdykoliv až do odvolání
- ZoR: kontrola distanční synchronní formy (otisk obrazovky, čestné prohlášení do 13. 10.
2020)
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Realizace v době mimořádných opatření – Personální šablony
Jarní a Podzimní Sdělení – stejný přístup:
• Je možné vykonávat práci z jiného místa, je možné vykonávat práci nad rámec činností
uvedených v příloze č. 3 (ve prospěch školy/vzdělávání).
• Příjemce nedokládá případné dodatky k pracovněprávnímu dokumentu.
• Report bez úprav.
• Na personálních pozicích je možné standardně pracovat distančně i bez mimořádných
opatření.
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Realizace v době mimořádných opatření – Sdílení
Jarní a Podzimní Sdělení – stejný přístup:
• Příprava a reflexe mohou v době mimořádných opatření proběhnout distančně, návštěva
musí proběhnout vždy prezenčně.
• Podrobná specifikace šablony:
Návštěvy v hostitelské škole se konají během běžné pracovní doby obou pedagogů tak, aby se
pedagog mohl inspirovat tím, jak se dané aktivity realizují v běžném provozu školy/školského
zařízení.
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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.
Možnost prodloužení – max. 6 měsíců.
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.
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Šablony III
• Výzva č. 02_20_080: pro oprávněné žadatele v MRR (13 krajů)
• Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island
• Žádosti je možné podávat do: 29. 6. 2021 do 14 hod.

• Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023
• Délka realizace: 12 - 24 měsíců

• Oprávnění žadatelé: ZŠ a MŠ
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Realizace projektu a sledovaná období

• Začátek projektu: vždy 1. kalendářní den v měsíci
• 1. sledované období: začátek realizace + 6 měsíců - ZoR

• 2. sledované období: od 7. měsíce do konce realizace - ZZoR
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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)
• Počet žáků: k 30. 9. 2020
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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.
Pozor změna - před datem zahájení realizace projektu lze hradit budoucí
aktivity (např. letenky na stáže).
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Šablony/aktivity pro MŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školní asistent: 0,1/měsíc
Školní speciální pedagog: 0,1/měsíc
Školní psycholog: 0,5/měsíc
Sociální pedagog: 0,1/měsíc
Chůva: 0,1/měsíc – MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv (8 hodin)
Zahraniční stáže pedagogických pracovníků
(30 – 120 hodin)
Využití ICT ve vzdělávání
Projektový den ve výuce (povinná šablona)
Projektový den mimo školu
Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči
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Povinné šablony
Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která
vyplynula z dotazníkového šetření
a NOVĚ
Projektový den ve výuce ve variantách:
- polytechnické vzdělávání,
- environmentální vzdělávání,
- podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
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!!!
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Dotazníkové šetření
• 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.
• Identifikována nejslabší oblast – musí být povinně vybrána jedna šablona.
• Jedná se kritérium přijatelnosti!
• Termíny vyplňování pro školy, které se účastní Šablon II - nejdříve 6
měsíců před ukončením realizace projektu do konce realizace projektu
• Po finalizaci dotazníku nelze editovat!
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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.
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Monitorovací indikátory
• 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.
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Přílohy k žádosti
• Prohlášení o přijatelnost (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost)
– originál
• Výstup z dotazníkového šetření – kopie
• Kalkulačka indikátorů – originál
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Zdroje informací
Nový web projektu SRP - vedemeskolu.npi.cz
Facebooku - www.facebook.com/vedemeskolu
Youtube - na Youtube hledejte: Vedeme školu
https://www.youtube.com/channel/UC2AgyaIzmXs-ByGgcvV7NuA
Možnost individuální konzultace na Centrech podpory projektu SRP –
krajská pracoviště NPI ČR.

Děkuji za pozornost!

Ing. Bc. Radka Krčková
radka.krckova@npi.cz
770 106 770
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