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Výzva 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

Nejčastěji kladené dotazy 

1) Jakým způsobem ovlivňuje místo dopadu realizace míru spolufinancování a dopad 

projektu? 

 

Místo dopadu realizace a dopadu projektu neovlivňuje míru spolufinancování ze 

strany žadatele. Míra spolufinancování je popsána v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce a v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

specifická část. 

 

 

2) Je rozhodujícím datem pro odevzdání žádosti o podporu datum finalizace, nebo datum 

odeslání žádosti o podporu? 

 

Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 3. 3. 2016 do 14 hodin. 

V případě, že žádost o podporu není podepsána statutárním orgánem, není splněno 

opravitelné kritérium F7 Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem 

žadatele/partnera. Podrobnější informace naleznete v kap. 4.6. v Uživatelské 

příručce IS KP14+, která je k dispozici na odkazu 

www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadost

i_v_IS_KP14_v1.3.pdf. 

 

 

3) Mohou se centrem kolegiální podpory stát i mateřské školy, které nejsou zapsány do 

školského rejstříku?  

 

Pracovníci školy, která není zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, mohou 

navštěvovat setkání pořádané centrem kolegiální podpory, avšak škola se nemůže 

sama stát centrem kolegiální podpory. 

 

 

4) Je možné realizovat setkání centrem kolegiální podpory prostřednictvím jiných než 

osobních setkání?  

 

Tato možnost není vyloučena, hlavním cílem setkávání pedagogických pracovníků 

je však osobní setkávání za účelem předávání zkušeností ve vybraném tématu, 

osobní setkávání musí převažovat. 

 

 

5) Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem? 

 

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující 

dokumenty: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf
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 dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument 

zpracovaný žadatelem, pokud není vzor k dispozici s připojeným 

zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis dokument nemusí 

obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ 

kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument 

elektronicky podepsat. 

 originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové 

razítko. 

 originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do 

elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze) 

 

Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není 

považován za originál. 

 

 

6) Je možné získat akreditaci na kurz pro externí mentoring?  

 

Kurzy, které jsou zaměřeny na problematiku mentoringu (tj. aby se účastníci 

seznámili s tím, co uvedená činnost obnáší a to jak z pozice mentora, tak mentee), 

akreditovat lze. Pozice „mentora“ však dosud není ukotvena v právních předpisech, 

konkrétně v zákoně č. 563/2004 Sb., tudíž předkládané programy se zařazují do 

oblasti průběžného vzdělávání a nelze jimi získat žádnou kvalifikaci. Což znamená, 

že uvedený program nelze považovat za studium k výkonu činnosti mentora, tak jak 

je navrhován v novele zákona č. 563/2004 Sb. 

V případě právního ukotvení pozice mentora nebude možné absolvování těchto 

kurzů uznat jako splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci kariérního 

systému.  

 

 

7) Jakým způsobem je vykládán pojem formativní hodnocení? 

 

Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení 

vzdělávacích pokroků dětí/žáků a s ním spojené vyhodnocování potřeb dětí/žáků ve 

vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání – osvojení určité kompetence či 

části učiva.  Staví na aktivní účasti žáků ve vlastním procesu učení, v rozvoji 

schopnosti „učit se učit“. Jeho cílem je rozvoj vlastního sebehodnocení žáka, aby 

sám uměl rozpoznat, zda probíranou látku či dovednosti již plně ovládá nebo ještě 

ne.  

 

 

8) Vztahuje se na aktivitu č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu podmínka vytvoření 

sítě zapojených škol ve všech krajích ČR?  

 

Ne, tato podmínka se týká pouze aktivity č. 1. Podpora vzájemného učení škol a 

pedagogů formou síťování. 



 

3 
 

 

9) Jakým způsobem budou dokládány zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit/kurzů 

v rámci aktivity č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu? 

 

Žadatel/partner musí doložit své zkušenosti v této oblasti např. předchozími 

realizovanými projekty, akreditovanými kurzy apod. 

 

 

10) Je nutné uzavřít se spolupracujícími subjekty smlouvu? 

  

Povinnost uzavřít Smlouvu o partnerství se týká pouze projektového partnerství, 

spolupracující subjekty se žadatelem tuto smlouvu uzavírat nemusí. 

 

 

11) V případě, že je podaná žádost o akreditaci na mentoring, nikoliv na externí mentoring, 

lze tuto akreditaci považovat za splnění podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce – specifická část v části Podrobný popis zaměření projektů ve vazbě na 

uvedené definice v kapitole 2 těchto pravidel?  

 

Ano, rozhodující je obsah kurzu, nikoliv rozdělení názvosloví na externí či interní 

mentoring. 

 

 

12) Je možné realizovat pro pedagogické pracovníky kurz, který by nebyl akreditovaný a jehož 

výstupem by bylo pouze osvědčení? 

 

Akreditované kurzy DVPP spadají pod režim veřejné podpory. Pedagogičtí 

pracovníci mohou absolvovat neakreditovaný kurz, který není součástí DVPP. 

Česká školní inspekce bude informována, že se jedná o vzdělávání umožněné díky 

Evropským fondům. 

 

 

13) Lze v rámci výzvy použít již akreditovaný kurz? 

 

Z důvodu veřejné podpory toto v rámci výzvy bohužel možné není. Centra kolegiální 

podpory mohou organizovat pouze neformální setkání, nikoliv kurzy, jejichž 

výstupem je certifikát pro účastníky kurzů. Tato podmínka platí i pro činnosti 

organizované v rámci aktivity č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu. 

 

 

14) Jakým způsobem je možné realizovat Rozvoj kreativity dětí a žáků v rámci aktivity č. 1. 

Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování v SC 5? 

 

V rámci této aktivity lze realizovat např. workshopy, vzájemné hospitace, sledovat 

a komentovat záznamy z výuky. 
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15) Jakým způsobem bude probíhat vyhodnocování aktivit a kontrola portfolia pracovníka? 

 

Výstupy je možné zpracovat např. ve formě CD a odevzdat souhrnně na konci 

realizace projektu. 

 

 

16) Mohou se do sítě center kolegiální podpory v SC 5, aktivita č. 1., téma e) Spolupráce ZŠ 

a SŠ při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání zapojit pouze školy, které se 

účastnily výzvy v rámci č. 44 OP VK? 

 

Předchozí zapojení školy do výzvy č. 44 není podmínkou zapojení do vybraného 

tématu. 

 

 

17) Jakým způsobem lze navázat na výzvu č. 44 OP VK v rámci SC 5, aktivita 1, téma e) 

Spolupráce ZŠ a SŠ při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání? 

 

Výzva umožňuje vytvoření sítě a vzájemné předávání zkušeností získaných při 

realizaci projektů ve výzvě č. 44 OP VK. 

 

 

18) Je možné hradit v rámci výzvy také rozšiřování odborného vzdělávání pedagogickému 

pracovníkovi ve vybraném tématu? 

 

Výzva předpokládá, že pedagogičtí pracovníci již mají potřebné odborné znalosti a 

v rámci výzvy se vzdělávají v oblasti mentoringu, tedy schopnosti předávat své 

znalosti dále. 

 

 

19) Je možné v rámci výzvy hradit mzdy interním mentorům, pokud budou členy realizační 

týmu? 

 

Ano, je to možné, podmínkou je pochopitelně uzavření pracovněprávního vztahu 

s žadatelem/partnerem projektu. 

 

 

20) Mohou v rámci aktivity č. 1 vzniknout nové metodické materiály? 

 

Vznik nových metodických materiálů v rámci této aktivity není v rozporu s výzvou, 

avšak není hlavním smyslem této aktivity, proto k němu není navázán indikátor 

5 13 01. Indikátory vztahující se k jednotlivým aktivitám jsou vždy uvedeny 

u jednotlivých aktivit v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Cílem 

aktivity není primárně tvorba metodických materiálů, pokud vznikají metodické 

materiály (například náměty na výukové hodiny/lekce), měly by vznikat přímo 
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v průběhu setkávání, resp. ve spolupráci pedagogů – návštěvníků – a musí být 

pilotovány ve školách v některém dalším centru sítě. 

 

 

21) Jakým způsobem je propojen indikátor 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve 

vzdělávání s aktivitou č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, kde je DVPP 

zakázanou aktivitou? 

 

V rámci indikátoru je vykazován počet pracovníků ve vzdělávání, kteří se zúčastnili 

kurzů DVPP nebo dalších aktivit k rozvoji pedagogů. 

 

 

22) Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora? 

 

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 40 hodin za dobu trvání 

projektu (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení 

do projektu). Při dosažení tohoto minimálního rozsahu se konkrétní osoba 

započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. 

 

 

23) Lze hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také případnou organizaci výběrového 

řízení? 

 

Přípravu výběrového řízení lze hradit z nepřímých nákladů. 

 

 

24) Je nastaveno omezení týkající se drobného majetku? 

 

Procentní omezení kapitoly vůči celkovým způsobilým výdajům stanoveno není. 

Nicméně při tvorbě rozpočtu je vhodné se řídit následujícím dokumentem 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf.  

 

 

25) Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu 

do mzdových kategorií? 

 

Pro projekty výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. je možné využít následující 

varianty pro stanovení mezd/ platů: 

 dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV; 

 dle bodu 2 – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu; 

 dle bodu a – Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu Seznam 

mezd/ platů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-

platu-op-vvv 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
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Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle 

interních předpisů mzda nižší než mzda stanovena pomoci ISPV, je nutné 

respektovat mzdu stanovenou vnitřní směrnicí. 

 

 

26) Lze mzdové příspěvky využít i pro spolupracující subjekty, nebo pouze pro partnery 

projektu? Jakým způsobem budou mzdové příspěvky vypláceny? 

 

Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli cílové skupiny bez ohledu na 

to, zda je subjekt partnerem či pouze spolupracujícím subjektem.  

 

 

27) Z jakých výdajů mohou být hrazeny náklady spojené s přípravou žádosti o podporu 

externím subjektem? 

 

 Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu budou hrazeny z nepřímých 

nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do 

administrativních výdajů). S ohledem na zkušenosti z minulého programového 

období a doporučení Evropské komise však ŘO OP VVV tento přístup žadatele 

(zpracování žádosti o podporu výhradně externím subjektem) nedoporučuje. 

 

 

28) Jakým způsobem je vykazováno vybavení pořizované pro členy realizačního týmu? 

Vybavení se vztahuje k zařazení osoby, pro kterou je pořizováno, v případě 

administrativního týmu se tedy jedná o nepřímé náklady, v případě odborného týmu 

o náklady přímé. 

 

 

29) Je nutné, aby přílohy, které se dodávají za partnera projektu, podepsal statutární orgán 

partnera? 

 

Tento postup není nutný, za přílohy žádosti o podporu zodpovídá žadatel, postačí 

tedy jeho elektronický podpis na jednotlivých dokumentech. V případě příloh, které 

vyžadují podpis partnera (např. příloha Principy partnerství a prohlášení o 

partnerství, čestná prohlášení apod.), je nutné, aby partner dokument podepsal 

elektronicky, nebo fyzicky avšak s elektronickým podpisem žadatele či 

elektronickou konverzí dokumentu. 

 

 

30) Platí pro pracovněprávní vztahy formou DPP povinnost vykazovat týdenní hodinový fond? 

 

Tato povinnost pro DPP neplatí. 
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31) Jaký je počet zapojených MŠ v případě zvolení aktivity č. 1 Podpora vzájemného učení 

škol a pedagogů formou síťování, téma d) až f), pokud realizace projektu bude trvat 4 

roky? 

 

Do sítě center kolegiální podpory je nutné zapojit 3 MŠ za každý rok realizace 

projektu, ve čtvrtém roce realizace tedy není zapojení dalších MŠ povinné. 

 

 

32) Je nutné mít v době podání žádosti o podporu uzavřené smlouvy se všemi centry 

kolegiální podpory, která budou zapojena i v dalších letech realizace projektu? 

 

Povinnou přílohou žádosti o podporu je pouze seznam spolupracujících subjektů, 

tedy škol vystupujících v prvním roce realizace projektu v pozici center kolegiální 

podpory. 

 

 

33) Je změna centra kolegiální podpory změnou podstatnou i v případě, že se jedná o 

spolupracující subjekt a ne partnera projektu? 

 

Ano, seznam spolupracujících subjektů v prvním roce realizace je součástí 

hodnocení žádosti o podporu, jeho změna je tedy změnou podstatnou. 

 

 

34) Je ze strany MŠMT nastaven vzor pro smlouvu o spolupráci se spolupracujícím 

subjektem? 

 

Není, nastavení spolupráce je na zodpovědnosti žadatele. 

 

 

35) Je nutné při volbě volitelné aktivity č. 2 Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické 

pracovníky rozlišovat v žádosti o podporu jednotlivé specifické cíle? 

Ano, je to nutné z důvodu nastavení predikce rozpočtu ze strany ŘO. 

 

 

36) Jakým způsobem se dokládá spolupráce s VŠ v případě zvolení volitelné aktivity č. 1. 

Propojení studentů (budoucích pedagogů) s aktivními pedagogy? 

 

Prostřednictvím Smlouvy o partnerství s VŠ. 

 

 

37) Jakým způsobem je možné platit zapojené osoby (řešitelé a zapojení pedagogové MŠ). 

DPP, DPČ, pracovní poměr? 

 

Odměňovat lze POUZE členy realizačního týmu (odborné a administrativní 

pracovníky), výběr formy pracovněprávního vztahu je v kompetenci žadatele. 
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Odměny pro cílovou skupinu nejsou možné. V rámci výzvy je možné poskytovat 

rovněž mzdové příspěvky zaměstnavateli cílové skupiny. Mzdové příspěvky se 

mohou týkat pouze cílových skupin specifikovaných ve výzvě, tato náhrada se 

vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se jeho zaměstnanci 

skutečně účastnili aktivit projektu namísto vykonávání sjednané práce.  

 

 

38) Lze v rámci způsobilých výdajů výzvy hradit náklady na suplování? 

 

Zajištění aktivity, která nespadá do projektu (např. přímá výuka), není způsobilým 

výdajem projektu. 

 

 

39) Lze do kapitoly cestovné zařadit i náklady administrativního týmu? 

 

Veškeré náklady související s administrativním týmem jsou řazeny do nepřímých 

nákladů. 

 

 

40) Jakým způsobem budou hrazeny náklady na zahraniční cesty pro člena realizačního 

týmu, který je zároveň cílovou skupinou? 

 

V případě, že vycestuje jako cílová skupina, budou tyto náklady uznatelné v rámci 

kapitoly Přímá podpora. V případě, že osoba cestuje na zahraniční služební cestu 

jako člen odborného týmu, související náklady budou hrazen z kapitoly Cestovní 

náhrady. Náklady související s administrativním týmem projektu spadají vždy do 

nepřímých nákladů. Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem. Na 

pracovní cestu může být zaměstnavatelem (příjemcem či partnerem) vyslán 

pouze zaměstnanec, který je na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu 

zapojen do projektu. Vždy je nutné určit, v jakém vztahu k projektu (realizační tým, 

cílová skupina) se daná osoba nachází.  

 

 

41) Jaké náklady mohou být způsobilé před zahájením realizace projektu? 

 

Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé od data vyhlášení výzvy v IS KP14+ , od 

tohoto data může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. V případě, že 

datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, 

jsou od data zahájení projektu způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, 

nikoliv s klíčovými aktivitami projektu. Výdaje vynaložené na základě pracovní 

smlouvy uzavřené před datem způsobilosti výdajů mohou být uznány za způsobilé 

pouze za předpokladu, že práce byla provedena až po zahájení projektu. Nicméně 

pracovní náplň vztahující se k projektu musí být upravena dodatkem k takové 

pracovní smlouvě, případně jiným adekvátním způsobem odpovídajícím vnitřním 

předpisům žadatele/ příjemce/ partnera. 
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42) Kdy je nutné dokládat pracovní výkaz? 

 

a) Jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu vykonává 

činnosti pro projekt i mimo projekt. 

b) Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pozice nelze 

dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do NN 

c) Jedná se o pracovníka zaměstnaného na základě DPP nebo DPČ 

 

 

43) Vztahují se limity týkající se veřejných zakázek i na případy, kdy žadatel pořizuje vybavení 

pro spolupracující subjekty v rámci sítě kolegiální podpory? 

 

Limity stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a Pravidly pro výběr dodavatelů (PVD) se vztahují na subjekt 

zadavatele veřejné zakázky v rámci jednoho účetního období bez ohledu na to, pro 

jaký subjekt je vybavení pořizováno.  

 

 

44) Modelový příklad na finanční milníky 

 

Modelový příklad je uveden v příloze Finanční milníky, která je k dispozici na adrese 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-

rozvoj-skol-i.  

 

 

45)  Je možné hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také materiál potřebný pro zvolené 

odborné téma? 

 

Za způsobilý výdaj by bylo možné považovat materiál, pokud bude prokázána jeho 

potřebnost a návaznost na aktivity a cíle projektu a jeho cílovou skupinu. Ve výzvě 

je však zároveň uvedeno, že materiálně technické zajištění je financováno ze strany 

příjemce.  

 

 

46) Lze v rámci tématu setkání center kolegiální podpory hradit odborné lektory/specialisty? 

 

Ano, je-li lektor/specialista členem odborného týmu (je s ním uzavřena některá 

z forem pracovně-právního vztahu), je možné hradit jeho mzdu v rámci osobních 

nákladů. Další možností je úhrada v rámci služeb (úhrada faktury).  

 

 

47) Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet? 

 

Samostatný bankovní účet není nutné vytvářet. 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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48) Jak postupovat v případě, že je některá z povinných příloh pro žadatele nerelevantní? 

 

V systému IS KP14+ jsou v souladu s informacemi v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele 

a příjemce – specifická část uvedeny povinné přílohy pro žadatele a partnery 

projektu. Některé z těchto příloh žadatel vyplňuje přímo v systému IS KP14+ (např. 

čestné prohlášení), partner však musí přílohu nahrát jako samostatný dokument, 

neboť se jedná o přílohu povinnou. Žádost nelze finalizovat bez toho, aby bylo ČP 

vloženo, přestože partnerství je v této výzvě nepovinné. V takovém případě je 

vhodné vložit dokument s poznámkou, že daná příloha nerelevantní, popř. lze vložit 

prázdný papír. 

 


