Číslo klíčové
aktivity

I/1

Hodnota
šablony

Název klíčové aktivity

Výstup klíčové aktivity

Prokazování dosažených výstupů

Předmětem kontroly na místě

Jednotka

Individualizace výuky pro
zvýšení efektivity rozvoje
čtenářské gramotnosti
žáků ZŠ.

72 odučených hodin
povinného nebo
volitelného předmětu
se zaměřením na rozvoj
čtenářské a informační
gramotnosti.

Prohlášení statutárního zástupce
o tom, že skutečně proběhla výuka
v požadované výši a kvalitě.
Záznamový arch, popřípadě kopie
třídní knihy, v níž budou
prokazatelně odlišeny odučené
hodiny hrazené z OP VK.

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Vyučovací
hodina

74 808 Kč

Sada
vzdělávacích
materiálů

54 612 Kč

Sady vzdělávacích materiálů a záznam
2 sady vzdělávacích
o skutečném konání ověření vytvořené sady
materiálů pro 2 vzdělávací
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
Prohlášení statutárního zástupce
oblasti, každá sada musí
poznámky např. EU – OP VK).
o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
obsahovat 36 materiálů,
Prokázání, že jsou sady archivovány
materiálů
které budou pilotně
v elektronické podobě se seznamem
v požadovaném množství a kvalitě.
ověřeny v rámci běžné
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
Kopie vytvořených vzdělávacích materiálů
výuky.
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
tvořících sadu (např. na CD, DVD,
Ověření není hrazeno
sad vzdělávacích materiálů a jejich
fotodokumentace atd.).
z finančních prostředků
zpřístupnění všem pedagogickým
projektu.
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.

I/2

Inovace a zkvalitnění
výuky směřující
k rozvoji čtenářské
a informační
gramotnosti.

I/3

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků ve formách
a metodách výuky
směřujících k rozvoji
čtenářské a informační
gramotnosti žáků ZŠ
a k individualizaci výuky
v této oblasti.

2 profesně a odborně
podpořeni pedagogičtí
pracovníci školy
s osvědčením
o absolvování DVPP.
Kurz (min. 8hod = součet
hodin vzdělávání celkem)
musí být akreditován
v systému DVPP MŠMT
(prezenční nebo
kombinovaná forma).

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Duplikát originálu/úředně ověřená
kopie osvědčení o absolvování kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

2 958 Kč

Individualizace výuky
cizích jazyků.

72 odučených hodin
povinného nebo
volitelného předmětu,
které podpoří
individualizaci výuky cizího
jazyka.

Prohlášení statutárního zástupce
o tom, že skutečně proběhla výuka
v požadované výši a kvalitě.
Záznamový arch, popřípadě kopie
třídní knihy, v níž budou
prokazatelně odlišeny odučené
hodiny hrazené z OP VK.

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Vyučovací
hodina

54 792 Kč

Inovace a zkvalitnění
výuky směřující
k rozvoji výuky
cizích jazyků.

Sady vzdělávacích materiálů a záznam
2 sady vzdělávacích
o skutečném konání ověření vytvořené sady
materiálů pro výuku cizích
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
jazyků, každá sada musí
Prohlášení statutárního zástupce
poznámky např. EU – OP VK).
obsahovat 36 materiálů, o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
Prokázání, že jsou sady archivovány
které budou pilotně
materiálů
v elektronické podobě se seznamem
ověřené v rámci běžné
v požadovaném množství a kvalitě.
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
výuky v průběhu realizace Kopie vytvořených vzdělávacích materiálů
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
projektu.
tvořících sadu (např. na CD, DVD,
sad vzdělávacích materiálů a jejich
Ověření není hrazeno
fotodokumentace atd.).
zpřístupnění všem pedagogickým
z finančních prostředků
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.
projektu.

Sada
vzdělávacích
materiálů

59 296 Kč

Duplikát originálu/úředně ověřená
kopie osvědčení o absolvování metodického
kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

2 110 Kč

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

Osvědčení o absolvování
krátkodobého metodického
kurzu
pro pedagogy cizích
jazyků v rozsahu min.
4 hodin. Kurz musí být
akreditovaný v systému
DVPP MŠMT.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Osvědčení o absolvování
kurzu v rozsahu min. 60hod
za jeden rok.
Kurz musí být akreditován
Roční jazykové kurzy pro
MŠMT
učitele cizích jazyků v ČR.
a musí jej pedagog
absolvovat prezenčně nebo
kombinací prezenčního
studia
a e-learningu.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Duplikát originálu/úředně ověřená kopie
osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

10 752 Kč

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Duplikát originálu/úředně ověřená kopie
osvědčení, diplom apod. o absolvování kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

55 309 Kč

Metodický kurz pro
učitele cizích jazyků.

Jazykové kurzy pro
učitele cizích jazyků
v zahraničí.

Osvědčení o absolvování
krátkodobého min.
2 týdenního intenzivního
kurzu pro pedagoga cizích
jazyků v zemích EU.

III/1

Individualizace
prostřednictvím
digitálních technologií.

Prohlášení statutárního zástupce o tom, že
72 odučených hodin
skutečně proběhla výuka v požadované výši
povinného nebo
a kvalitě.
volitelného
Dále záznamový arch, popřípadě
předmětu se zaměřením na
kopie třídní knihy, v níž budou
rozvoj ICT.
prokazatelně odlišeny odučené
hodiny hrazené z OP VK.

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Sady vzdělávacích materiálů a záznam
3 sady vzdělávacích
o skutečném konání ověření vytvořené sady
materiálů pro 3 tematické
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
oblasti (v každé sadě je min.
Prohlášení statutárního zástupce
poznámky např. EU – OP VK).
20 DUM), pilotně ověřené o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
Prokázání, že jsou sady archivovány
v rámci běžné výuky v
materiálů v požadovaném množství a
v elektronické podobě se seznamem
průběhu
kvalitě. Dále kopie vytvořených
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
realizace projektu.
vzdělávacích materiálů tvořících sadu
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
Ověření není hrazeno
(např. na CD, DVD, fotodokumentace atd.).
sad vzdělávacích materiálů a jejich
z finančních prostředků
zpřístupnění všem pedagogickým
projektu.
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.

Vyučovací
hodina

144 576 Kč

Sada

136 623 Kč

III/2

Inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím
ICT.

III/3

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků pro oblast
digitálních technologií.

2 osvědčení
o absolvování min. 4 hod
kurzu (prezenční školení, elearning). Kurz musí
být akreditován MŠMT.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Duplikát originálu/úředně ověřená
kopie osvědčení o absolvování
metodického kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

3 860 Kč

IV/1

Individualizace výuky pro
zvýšení efektivity rozvoje
matematické
gramotnosti žáků
základních škol.

72 odučených hodin
povinného nebo
volitelného předmětu
se zaměřením na
rozvoj matematické
gramotnosti.

Prohlášení statutárního zástupce,
že skutečně proběhla výuka v požadované
výši a kvalitě.
Dále záznamový arch, popřípadě
kopie třídní knihy, v níž budou
prokazatelně odlišeny odučené
hodiny hrazené z OP VK.

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Vyučovací
hodina

47 088 Kč

Sada

52 208 Kč

IV/2

Sady vzdělávacích materiálů a záznam
2 sady vzdělávacích
o skutečném konání ověření vytvořené sady
materiálů (v každé sadě
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
je 36 materiálů) pro
Prohlášení statutárního zástupce
poznámky např. EU – OP VK).
Inovace a zkvalitnění
2 tematické okruhy, pilotně o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
Prokázání, že jsou sady archivovány
výuky směřující k rozvoji
ověřené v rámci běžné
materiálů v požadovaném množství a
v elektronické podobě se seznamem
matematické
výuky v průběhu
kvalitě. Dále kopie vytvořených
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
gramotnosti žáků
realizace projektu.
vzdělávacích materiálů tvořících sadu
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
základních škol.
Ověření není hrazeno
(např. na CD, DVD, fotodokumentace atd.).
sad vzdělávacích materiálů a jejich
z finančních prostředků
zpřístupnění všem pedagogickým
projektu.
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.

IV/3

2 pedagogičtí pracovníci
Vzdělávání
školy s osvědčením
pedagogických
o absolvování DVPP.
pracovníků ve formách a
Kurz v rozsahu min. 8 hodin
metodách výuky
= součet hodin vzdělávání
směřujících k rozvoji
celkem, musí být
matematické
akreditován
gramotnosti žáků
v systému DVPP MŠMT
základních škol a k
(e-learning, prezenční nebo
individualizaci výuky
kombinovaná forma).
v této oblasti.

V/1

Individualizace výuky pro
zvýšení efektivity rozvoje
přírodovědné
gramotnosti žáků
základních škol a pro
posilování empirických
činností žáků ve výuce
přírodovědných
předmětů.

V/2

Inovace a zkvalitnění
výuky v oblasti
přírodních věd.

72 odučených hodin
povinného nebo
volitelného předmětu
se zaměřením na rozvoj
přírodovědných
dovedností.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Duplikát originálu/úředně ověřená kopie
osvědčení o absolvování kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

3 762 Kč

Prohlášení statutárního zástupce,
že skutečně proběhla výuka v požadované
výši a kvalitě.
Dále záznamový arch, popřípadě
kopie třídní knihy, v níž budou
prokazatelně odlišeny odučené
hodiny hrazené z OP VK.

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Vyučovací
hodina

104 832 Kč

Sada

100 458 Kč

2 sady vzdělávacích
Sady vzdělávacích materiálů a záznam
materiálů (v každé sadě
o skutečném konání ověření vytvořené sady
je 36 vzdělávacích
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
Prohlášení statutárního zástupce
materiálů) pro 2 obory
poznámky např. EU – OP VK).
vzdělávací oblasti Člověk a o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
Prokázání, že jsou sady archivovány
materiálů v požadovaném množství a
příroda nebo pro oblast
v elektronické podobě se seznamem
kvalitě. Dále kopie vytvořených
Člověk a jeho svět
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
vzdělávacích materiálů tvořících sadu
pilotně ověřené v praxi
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
(např. na CD, DVD, fotodokumentace atd.).
v rámci běžné výuky.
sad vzdělávacích materiálů a jejich
Ověření není hrazeno
zpřístupnění všem pedagogickým
z finančních prostředků
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.
projektu.

V/3

VI/2

VI/3

VII/1

2 pedagogičtí pracovníci
Vzdělávání
školy s osvědčením
pedagogických
o absolvování DVPP.
pracovníků ve formách a Kurz v rozsahu min. 8 hodin
metodách výuky
= součet hodin vzdělávání
směřujících k rozvoji
celkem, musí být
přírodovědné
akreditován
gramotnosti žáků na ZŠ a
v systému DVPP MŠMT
k individualizaci výuky v (e-learning, prezenční nebo
této oblasti.
kombinovaná forma).

Inovace a zkvalitnění
výuky směřující k rozvoji
finanční gramotnosti.

2 sady vzdělávacích
materiálů (v každé sadě
je 36 vzdělávacích
materiálů) zaměřené
na rozvoj finanční
gramotnosti pilotně
ověřené v praxi
v rámci běžné výuky.
Ověření není hrazeno
z finančních prostředků
projektu.

2 pedagogičtí pracovníci
školy s osvědčením
Vzdělávání
o absolvování DVPP.
pedagogických
Kurz v rozsahu min. 8 hodin
pracovníků ve formách a = součet hodin vzdělávání
metodách výuky
celkem, musí být
směřujících k rozvoji
akreditován
finanční gramotnosti
v systému DVPP MŠMT
žáků základních škol. (e-learning, prezenční nebo
kombinovaná forma).

Prevence rizikového
chování.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Úspěšně
proškolený
pedagog

3 934 Kč

Sada
vzdělávacích
materiálů

41 750 Kč

Duplikát originálu/úředně ověřená kopie
osvědčení o absolvování kurzu.

Úspěšně
proškolený
pedagog

4 718 Kč

Průběh a konkrétní obsah vzdělávání
podpořených žáků, prokazatelně odlišen
a evidován v třídní knize
(poznámkou např. EU – OP VK).

Osmihodinový
blok programu
primární
prevece

31 040 Kč

Pracovní smlouva a výkaz práce asistenta
pedagoga.

Měsíční
náklady na
působení
asistenta
pedagoga ve
škole.

249 744 Kč

Pracovní smlouva a výkaz práce asistenta
pedagoga.

Měsíční
náklady na
působení
školního
speciálního
pedagoga/
školního
psychologa ve
škole.

284 568 Kč

Duplikát originálu/úředně ověřená kopie
osvědčení o absolvování kurzu.

Sady vzdělávacích materiálů a záznam
o skutečném konání ověření vytvořené sady
v rámci vyučovací hodiny v třídní knize (do
Prohlášení statutárního zástupce
poznámky např. EU – OP VK).
o tom, že byly vytvořeny sady vzdělávacích
Prokázání, že jsou sady archivovány
materiálů v požadovaném množství a
v elektronické podobě se seznamem
kvalitě. Dále kopie vytvořených
a krátkou anotací u každého vzdělávacího
vzdělávacích materiálů tvořících sadu
materiálu o možnosti využití. Za archivaci
(např. na CD, DVD, fotodokumentace atd.).
sad vzdělávacích materiálů a jejich
zpřístupnění všem pedagogickým
pracovníkům zodpovídá ředitel školy.

Prohlášení statutárního zástupce
o absolvování programu pedagogickým
pracovníkem. Zároveň bude přiložen
duplikát originálu osvědčení.

Minimálně čtyři
Prohlášení statutárního zástupce
osmihodinové bloky
o tom, že skutečně proběhla výuka
programu primární
v požadované výši a odpovídající
prevence. Nebudou uznány kvalitě, záznamový arch popřípadě kopie
náklady na program, který
třídní knihy, v níž budou prokazatelně
řeší prevenci rizikového
odlišeny odučené hodiny hrazené z OP VK.
chování jednorázovými
Duplikát originálu osvědčení/certifikát
akcemi bez kontinuity typu vydané/ý škole institucí, která v dané škole
beseda, filn, adaptační
zrealizovala program primární prevence.
pobyt.
Instituce musí mít akreditaci.

VII/2

Zapojení asistenta
pedagoga s úvazkem 0,5
a jeho působení na ZŠ
ve třídách se žáky se SVP.
Zapojení asistenta
Pro zřízení místa asistenta
pedagoga do procesu
pedagoga musí škola
inkluzívního vzdělávání
vzdělávat minimálně
žáků se speciálními
3 žáky se SVP.
vzdělávacími potřebami.
Délka trvání aktivity
jsou 2 kalendářní roky.
Škola musí mít souhlas
krajského úřadu o zřízení
pozice.

VII/3

Zapojení školního
speciálního pedagoga/
školního psychologa, který
splňuje kvalifikační
Zapojení školního
předpoklady dle zákona
Prohlášení statutárního zástupce
speciálního pedagoga
o PP, s úvazkem 0,25
o tom, že skutečně proběhlo zapojení
nebo školního
a jeho působení na ZŠ
školního speciálního pedagoga/
psychologa do procesu
se žáky se SVP.
školního psychologa do procesu vzdělávání
inkluzívního vzdělávání Pro zřízení místa musí škola
žáků se SVP, kopie
žáků se SVP.
vzdělávat min.
pracovní smlouvy a výkazu práce.
3 žáky se SVP. Délka trvání
aktivity jsou 2 kalendářní
roky. Obsah práce musí být
jednoznačně vymezen.

Prohlášení statutárního zástupce
o tom, že skutečně proběhlo zapojení
asistenta pedagoga do vzdělávání
žáků se SVP, kopie pracovní smlouvy
a výkazu práce.

