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Workshop 1: Šablony pro mateřské a základní školy

Základní data výzvy

Výzva č. 02_16_023: pro MŠ a ZŠ v Praze

Výzva č. 02_16_022: pro MŠ a ZŠ v krajích

Žádosti je možné podávat do: 30. 6. 2017

Projekty je možné realizovat do: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Alokace: 4,5 mld. Kč

Fond: ESF

Výše dotace: 200.000 Kč – 5 mil. Kč
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Cíl výzvy a podporované aktivity

Cíl výzvy

• Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol 

• Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Podporované aktivity

• Personální podpora

• Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

• Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

• Čtenářské a matematické kluby, doučování žáků

• Setkávání s rodiči 

Principy zjednodušených projektů

• Projekt žadatel skládá z předem definovaných šablon/aktivit 
(šablona=aktivita)

• Šablona má předem definovaný výstup 

• Schválený výstup = způsobilý výdaj 

• Není sestavován rozpočet 

• Finanční prostředky jsou využívány napříč šablonami

• Způsob rozložení nákladů – v kompetenci ředitele školy 

• Není předkládáno a kontrolováno účetnictví 

• Není vyžadován samostatný projektový účet
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Podmínky výzvy a výběru šablon

• Výběr šablon pro školy dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

• Respektování minimální a maximální výše dotace 

• Zvolení min. 1 šablony dle výsledku dotazníku 

• Respektování bagatelní podpory 

Nerespektování těchto podmínek vede k vyloučení žádosti o podporu 
z procesu hodnocení. 

Školy dle § 16 školského zákona

Speciální školy (dle § 16 školského zákona) si nemohou vybírat šablony
zaměřené na implementaci společného vzdělávání.

- Ne: personální šablony

- Ne: DVPP zaměřené na inkluzi

- Ne: šablona CLIL ve výuce na ZŠ

- Ne: šablona Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
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Výše podpory a její poskytnutí

Minimální výše podpory: 200.000 Kč

Maximální výše podpory: 200.000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2.200 Kč)

Poskytnutí dotace: 

1. Ve 2 zálohových platbách

2. Dle zákona č. 218/2000 Sb. prostřednictvím zřizovatele:
a) MŠMT→ kraj/Magistrát hl.m. Prahy → (obec/městská část)→ 

škola
b) MŠMT→ soukromá a církevní škola
c) MŠMT→ školy zřizované MŠMT

Výběr šablony dle dotazníkového šetření

Nutnost zvolení 1 šablony rozvíjející nejslabší oblast školy v porovnání 
s průměrem ČR, která vyplynula z dotazníkového šetření.

Vyhodnocení dotazníku a pokyny k možnostem čerpání ze šablon jsou 
zpřístupněny v rozhraní:

https://sberdat.uiv.cz/login

Vyplnění dotazníku v současné době: vyzkum-opvvv@msmt.cz

https://sberdat.uiv.cz/login
mailto:výzkum-opvvv@msmt.cz
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Bagatelní podpora

Časová dotace jednotlivých absolvovaných  vzdělávacích akcí pro 
konkrétní osoby.

Minimum pro tuto výzvu je 24 hodin/pedagog.

Projekt musí být koncipován tak, aby každý podpořený pedagog v rámci 
projektu byl podpořen 24 hodinami vzdělávání. 

Mohou se sčítat semináře DVPP, spolupráce ve školách, tandemová 
výuka, CLIL apod.

V okamžiku dosažení hranice bagatelní podpory je osoba započítána 
do indikátoru 6 00 00 - Celkový počet účastníků.

Praktická doporučení pro budoucí žadatele 

Před finalizací žádosti o podporu doporučujeme zkontrolovat:

- Požadované formální náležitosti žádostí o podporu

- Dodržení podmínek výzvy

- Dodržení podmínek pro výběr šablon 

Dodržení těchto podmínek bude kontrolováno v hodnoticím procesu:

- Formální hodnocení

- Hodnocení přijatelnosti
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Vyplnění identifikačních údajů

Jsou správně vyplněny identifikační údaje žadatele (školy), včetně
statutárního zástupce (zvláště v případech, kdy neproběhla validace
subjektu v ROS)?

Poznámka:

Tyto údaje jsou v hodnotícím procesu kontrolovány dle rejstříku škol
a školských zařízení. Pokud některý reálný údaj neodpovídá údaji v rejstříku
škol a školských zařízení, potom je nezbytné k žádosti o podporu doložit
i příslušný dokument (např. jmenovací listinu nového statutárního zástupce,
dodatek ke zřizovací listině apod.).

Doložení příloh žádosti o podporu

Jsou doloženy všechny povinné přílohy v předepsané formě?

• Čestné prohlášení o zřízení školy (škola je/není zřízena pro děti/žáky se 
SVP) – doloženo jako originál (tj. s elektronickým podpisem).

• Kalkulačka indikátorů – doloženo jako originál (tj. s elektronickým 
podpisem).

• Výstup z dotazníkového šetření – doloženo jako prostá kopie.

• Čestné prohlášení o likvidaci, exekuci, insolvenčním řízení, bezúhonnosti 
a bezdlužnosti – doloženo jako originál (tj. s elektronickým podpisem).

• Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory (vyplňují pouze 
školy, které nejsou příspěvkovými organizacemi obcí, svazku obcí a krajů) 
– doloženo jako originál (tj. s elektronickým podpisem).
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Doplnění indikátorů 

• Jsou výstupové indikátory opsány z přílohy Kalkulačka indikátorů?

• Je indikátor 6 00 00 (milník, Celkový počet účastníků) uveden jako 
fyzický počet podpořených pedagogů (tj. je ponížen o opakující se 
účastníky vzdělávání)?

• Je výsledkový indikátor 5 25 10 (Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří 
v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti) uveden jako 
fyzický počet podpořených pedagogů (tj. je ponížen o opakující se 
účastníky vzdělávání)?

• Jsou si výsledkové indikátory 6 00 00 a 5 25 10 rovny?

Doplnění indikátorů 

• Je ve výsledkovém indikátoru 5 10 10 vyplněna počáteční hodnota 
0 a cílová hodnota 1 (MŠ nebo ZŠ) nebo 2 (MŠ+ZŠ) nebo 0 (pokud 
takovou hodnotu ukáže Kalkulačka indikátorů)?

• Je ve výsledkových indikátorech 5 16 10 (Počet dětí a žáků s potřebou 
podpůrných opatření v podpořených organizacích), 5 17 10 (Počet dětí, 
žáků a studentů Romů v podpořených organizacích) a 5 15 10 (Celkový 
počet dětí, žáků a studentů v podpořených organizacích) vyplněna 
počáteční hodnota ke dni finalizace žádosti a je také vyplněna 
(předpokládaná) cílová hodnota ke konci realizace projektu? Tyto 
indikátory jsou statistické povahy a jsou vykazovány v rámci celého 
operačního programu.
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Záložka Rozpočet projektu 

Je na záložce Rozpočet částka „Celkové způsobilé výdaje“ shodná s celkovou 
částkou v příloze Kalkulačka indikátorů (za MŠ/ZŠ finance celkem)?

Poznámka:

Pokud se částky liší, pak je nutné na záložce Aktivity zkontrolovat zvolené 
aktivity (musí být shodné s aktivitami uvedenými v příloze Kalkulačka 
indikátorů) a zadat „Generovat aktivity do rozpočtu“.

Zvolení šablon dle typu školy 

Jsou zvoleny šablony, které jsou určeny pro daný typ školy?

• MŠ nebo MŠ speciální

• ZŠ  nebo ZŠ speciální

Poznámka:

V této souvislosti je vhodné zkontrolovat, zda je v příloze Čestné prohlášení 
o zřízení školy (škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP) vybrán správný 
typ školy.
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Zvolení šablon

• Odpovídají šablony zvolené v žádosti o podporu a jejich počet šablonám 
zvoleným v příloze Kalkulačka indikátorů a jejich počtu?

Je vhodné zkontrolovat, zda je v příloze Čestné prohlášení o zřízení školy 
(škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP) vybrán správný typ školy.

• Je zvolena min. 1 šablona, která rozvíjí nejslaběji hodnocenou oblast 
školy (dle vyhodnocení dotazníku)?

• Je zvolen takový počet šablon DVPP/sdílení zkušeností/tandemová 
výuka/vzájemné návštěvy apod. (tj. šablony, v nichž je výstupovým 
indikátorem podpořená osoba), aby byla naplněna minimální výše 
vzdělávání 24 hodin pro 1 pedagoga?

Výše podpory a délka realizace projektu

Je respektována minimální a maximální výše podpory?

Poznámka:

V této souvislosti je vhodné zkontrolovat, zda je v příloze Kalkulačka 
indikátorů vyplněn správný počet žáků dle Seznamu MŠ a ZŠ nebo dle 
Seznamu MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení (uveřejněných u výzvy).

Je předpokládaný začátek a předpokládaný konec realizace projektu zvolen 
tak, aby doba realizace trvala přesně 24 měsíců?
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Nejčastější chyby v dosud podaných 
žádostech o podporu

• Nesprávně nastavený indikátor 6 00 00 (milník, Celkový počet účastníků) 
– bagatelní podpora

• Nesprávně vyplněn indikátor 5 10 10 (Počet organizací)

• Nesprávně vyplněny indikátory statistické povahy (5 15 10, 5 16 10, 
5 17 10)

• Překročení maximální výše dotace (doplnění nesprávného počtu žáků)

• Čestné prohlášení, zda škola je či není zřízena pro děti/žáky 
s SVP – nesprávné zvolení typu školy

• Nepodepsané přílohy k žádosti o podporu 

Aplikace IS KP14 +

• Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+,
jenž je součástí aplikace MS2014+.

• Prostřednictvím aplikace probíhá elektronické podání žádosti o podporu
(podání probíhá výhradně prostřednictvím elektronického podpisu
v rámci zjednodušování a elektronizace celého procesu - vypracování
monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod.).

• Žadatel neinstaluje do počítače žádný program a žádost o podporu
vyplňuje přímo v okně internetového prohlížeče.

• Aplikace IS KP14+ je dostupná na následující internetové adrese:
https://mseu.mssf.cz.

https://mseu.mssf.cz/
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Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při podání 
žádosti o podporu

• Záložka Aktivity ZP: nezvoleno variantní upřesnění šablony (dle výsledků
dotazníkového šetření MAP)

• Záložka Subjekty: uvedeny nepřesné identifikační údaje žadatele
(např. zkratky „ZŠ“, „MŠ“, neuvádění ISDS)

• Záložka Specifické cíle:

• uvádění specifických cílů s nulovými hodnotami

• uvedené hodnoty specifických cílů nekorespondují s přílohou
Kalkulačka indikátorů

• Záložka Žadatel: uvedeny údaje o Zřizovateli – Obec a Zřizovateli –
Nadřízený kraj

Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při podání 
žádosti o podporu

• Záložka Harmonogram: nevyplněno skutečné datum zahájení projektu

• Záložka Subjekty: neuveden Zřizovatel – Obec a Zřizovatel – Nadřízený
kraj

• Záložky Účty zřizovatelů: uvedené bankovní účty nejsou vedeny u ČNB

• Neplatný elektronický podpis (neobsahuje privátní klíč či autoritu)

• Záložka Dokumenty: nepřiložena plná moc splňující povinné náležitosti

• Záložka Účet zřizovatele – Obec: číslo účtu uvedené v systému
nekoresponduje s čestným prohlášením o čísle účtu

• Chybně zvolena kategorie intervencí
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Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při doložení 
podkladů pro vydání právního aktu

• Čestné prohlášení o zajištění souhlasu zřizovatele s realizací projektu
je opatřeno podpisem starosty, nikoli statutárním zástupcem žadatele

• Čestná prohlášení o bankovním účtu jsou pouhými scany, nikoli
tzv. autorizovanými konverzemi

• V případě, že je žadatel ze 100% vlastněn mateřskou společností, jsou
jak žadatel, tak jeho mateřská společnost považováni za jeden podnik.
Limit podpory v režimu de minimis (200 tis. EUR/podnik/3 roky) tak platí
v součtu pro obě tyto společnosti.


