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Výzva 02_16_012 - Gramotnosti 

Nejčastěji kladené dotazy verze 2 

1) V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, je u povinně volitelné aktivity II. 

(v modrém rámečku) upozornění na nutnost splnění podmínky účasti minimálně 7 škol 

z minimálně 7 krajů; mám to chápat jako účast nejméně 49 subjektů do této aktivity 

anebo je rozhodující právě to regionální zastoupení, tj. nejméně sedm škol a každá z 

jiného kraje? 

Rozhodující je regionální zastoupení. Do projektu je nutné zapojit v každém ze 7 

krajů minimálně 1 školu. Upozorňujeme, že je nutné zapojit alespoň dva kraje 

z povinně volitelných. 

 

2) Oprávněnými žadateli/partnery mohou být pouze veřejné VŠ, které uskutečňují 

akreditované programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání 

pedagogického pracovníka. 

Chápeme správně, že se jedná o VŠ připravující budoucí učitele, nejedná se o VŠ, 

která má akreditovaný program na výuku "hotových" učitelů (rozšíření jejich vzdělání 

a dovedností)? 

Ano, jedná se o školy, které připravují budoucí učitele. Nejedná se o školy 

s programy v systému CŽV. 

 

3) Při zadávání subjektu do IS KP14+ nelze subjekt validovat. 

Subjekt nelze v systému validovat, jelikož nejste zapsáni v rejstříku ROS, se 

kterým systém pracuje. Postup, jak tento problém vyřešit, naleznete 

v Uživatelské příručce k IS KP14+ verze 1.2 na str. 62. 

 

4) Mohou se do výzvy zapojit školy, které vzdělávají více jak 40 % žáků se SVP, a nebo 

třídy, které mají více jak 40 % žáků se SVP? 

Ano, tyto školy je možné zapojit za předpokladu, že dojde k zapojení akcentované 

cílové skupiny do inovativních projektů výzvy, a tím dojde k rozvoji těchto žáků. 

Cílem výzvy jsou inovativní přístupy ve vzdělávání akcentované CS tak, aby se 

zvýšily vzdělávací možnosti těchto žáků a bylo tak podpořeno jejich následné 

zapojení do škol běžného vzdělávacího proudu. Aktivity i v rámci této výzvy by 

však měly vytvářet inkluzivní prostředí a podporovat zapojení těchto žáků mezi 
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ostatní vrstevníky. 

 

5) Jaké spolufinancování mají neziskové organizace? 

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část verze 3, str. 120 mají Soukromoprávní 

subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem 

činnosti není vytváření zisku, které vykonávají alespoň jednu z následujících 

činností jako hlavní nebo vedlejší činnost 0% spolufinancování. Jedná se 

o činnosti: 1) podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením 

a znevýhodněných osob, 2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování, 3) 

aktivity v oblasti vzdělávání a 4) aktivity sociálních a hospodářských partnerů 

v oblasti sociálního dialogu. Do této kategorie žadatelů/příjemců se řadí také 

soukromé vysoké školy, které jsou o. p. s. 

 

6) Z jakých nákladů je možné hradit povinnou aktivitu Řízení projektu? 

Klíčová aktivita Řízení projektu je hrazena z nepřímých nákladů. 

 

7) Je třeba zdůvodnit volbu školy (ve vztahu ke kvalitě), která se stane Centrem kolegiální 

podpory? 

Školu, která bude Centrem kolegiální podpory, je nutné uvést v povinné příloze 

Seznam zapojených škol a je vhodné výběr školy zdůvodnit (např. zkušenostmi 

relevantními k volené projektové aktivitě). 

 

8) Pokud bude nutné zapojit školy z více krajů, je třeba doložit seznam škol před začátkem 

realizace projektu? 

Seznam zapojených škol je povinnou přílohou žádosti o podporu. 

 

9) Je možné do povinně volitelné aktivity III zapojit ZŠ i SŠ s obory bez maturitní zkoušky? 

Ano, je to možné. Podmínkou je zapojit primární cílovou skupinu. 

 

10) Je možné v povinně volitelné aktivitě III, tématu 2 zapojit školy, které mají školní 

parlament ve svém rozvrhu? 

Cílem výzvy není podporovat již vzniklé a fungující školní parlamenty, cílem je 

podpořit volnočasovými aktivitami rozvoj občanských a sociálních kompetencí 

u žáků z akcentované CS a podpořit tak jejich zapojení do činnosti parlamentů 
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nových. 

 

11) Je nutné realizovat všechny podaktivity v povinně volitelných aktivitách? 

Není, žadatel si může vybrat aktivity dle potřeb projektu. 

 

12) Mohou se školy zapojit do čtenářských klubů v Gramotnostech a následně 

v šablonách? 

Čtenářské gramotnosti v Gramotnostech jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ 

a šablony budou určeny pro žáky I. stupně ZŠ. 

 

13) Je nutné v povinně volitelné aktivitě IV dodržovat poměr 50–75 % žáků 

socioekonomicky znevýhodněných, kteří jsou zároveň z kulturně odlišného prostředí? 

Ano, pro tuto povinně volitelnou aktivitu je stanoveno zapojení 50–75 % této 

cílové skupiny na počátku aktivity. V rámci akčního výzkumu v této aktivitě může 

být i skupina, která dané % nesplňuje (např. skupina kontrolní), ale požadované 

% zastoupení žáků z akcentované CS musí být splněno na úrovni projektu. 

 

14) Bude způsobilé vybavení tanečních sálů? 

V rámci výzvy není podporována přestavba nebo stavební části modernizace 

stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro 

zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání, včetně příslušné 

veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení 

vzdělávacích institucí a organizací. Povoleny budou nákupy pomůcek nezbytně 

nutných pro chod kroužku. 

 

15) Jaká je role VŠ ve výzvě Gramotnosti? 

VŠ (připravující budoucí pedagogy) mohou být ve výzvě Gramotnosti žadateli 

i partery. Role VŠ v aktivitách může být např. metodická (metodické vedení), 

supervizní atd. 

 

16) Jaký je maximální povolený úvazek? 

Maximální povolený úvazek v projektu za pracovníka je 1,2 a to souhrnně za 

všechny subjekty zapojené do projektu (žadatel/příjemce a všichni partneři). 

Příklad: je-li v rámci své kmenové činnosti pracovník zaměstnán u žadatele na 
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úvazek 1,0, tak pro projekt může být zaměstnán pouze na 0,2. 

 

17) Jak máme nastavit mzdu/plat, pokud některé pozice nejsou v ISPV? 

Je potřeba zvolit obdobnou pozici dle náplně práce nebo vynechat ISPV, nastavit 

mzdu dle interních směrnic organizace, zohlednit sazby obvyklé v čase a místě 

a řádně zdůvodnit. 

 

18) Jsou způsobilé výdaje po ukončení realizace projektu (tvorba závěrečné ZoR)? 

Výdaje, k jejichž uskutečnění dojde po skončení realizace projektu, jsou z časového 

hlediska způsobilé za podmínky, že jsou vázány na náklad, který vznikl v období mezi 

datem zahájení projektu a datem ukončení (fyzické) realizace projektu. Tyto výdaje musí 

být předloženy poskytovateli nejpozději v závěrečné ŽoP. Výdaje vzniklé v období po 

ukončení realizace projektu, které souvisejí s náklady, které vznikly po ukončení 

(fyzické) realizace projektu, jsou nezpůsobilé. 

19) Je možné v rámci čtenářských gramotností využít čtečky pořízené z výzvy 56 OPVK a 

nakoupit do nich e-knihy? 

Ano, výzva 56 je již ukončena a nepodléhá udržitelnosti. 

 

20) Je nutné, aby finanční a projektový manažer dokládal CV? 

CV u těchto pozic není nutné dokládat, ale lze jimi doplnit povinnou přílohu 

Zkušenost s projektovým řízením. 

 

21) CV členů odborného týmu – postačí doložit jedno CV, které splní všechny body? 

Ano, postačí doložit pouze jedno CV. 

 

22) Jaké jsou požadavky na spolupráci škol? 

V případě spolupracujících škol (příp. zapojení škol jako partnerů v projektovém 

slova smyslu) jsou vhodná pravidelná setkávání, spolupráce při realizaci aktivit, 

výměna zkušeností atd. Není možné, aby subjekty vytvářely partnerství jen 

z důvodu splnění min. alokace (účelové spolupráce). 

 

 


