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Workshop 2: Šablony pro střední a vyšší odborné 
školy

Aplikace ISKP 2014

• 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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Praktická doporučení pro budoucí žadatele 

Povinný výběr jedné šablony na základě výsledků dotazníkového šetření.

Povinnost dosažení hodnoty bagatelní podpory ve výši 24 hodin.

Speciální školy (dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.) si nemohou vybírat
šablony zaměřené na implementaci společného vzdělávání.

Kontrola minimální a maximální výše podpory.

Kontrola doby realizace projektu ve lhůtě 24 měsíců.

Přehled šablon pro SŠ a VOŠ I
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Personální podpora 

• Školní asistent (SŠ)
• Školní speciální pedagog (SŠ)
• Školní psycholog (SŠ)
• Sociální pedagog (SŠ)

• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (SŠ a VOŠ)
• Školní kariérový poradce (SŠ a VOŠ)

Osobnostně sociální a profesní rozvoj 

pedagogů 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – DVPP v rozsahu 
8 hodin/16 hodin/24 hodin/80 hodin

• Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené 
na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin/80 hodin
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Osobnostně sociální a profesní rozvoj 

pedagogů 

• Sdílení zkušeností pedagogů  různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (SŠ a VOŠ)

• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (SŠ a VOŠ)

• Tandemová výuka  (SŠ a VOŠ)

• Zapojení odborníka z praxe do výuky (SŠ a VOŠ)

• CLIL ve výuce (SŠ a VOŠ)

Aktivity rozvíjející ICT a polytechnické 

vzdělávání

• Zapojení ICT technika do výuky (SŠ a VOŠ)

• Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu (SŠ a VOŠ)

• Polytechnické vzdělávání prostřednictvím polytechnických pomůcek (SŠ)
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Extrakurikulární rozvojové aktivity 

• Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

• Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím fiktivní firmy

Typový projekt

Typ žadatele: střední škola

Oblast: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 
zaměstnavatelů

Aktivity:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 

Zapojení odborníka z praxe do výuky

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 24 hodin


