
Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování -

Šablony pro MŠ a ZŠ
(Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání)



Základní informace

• Číslo výzvy: 02_16_022

• Druh výzvy: průběžná

• Alokace: 4 500 000 000 Kč

• Fond: ESF



Časové nastavení 

• Zveřejnění avíza výzvy: duben 2016

• Ukončení příjmu žádostí: nejpozději 30. 6. 2017

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu: druhá polovina roku 2019

• Délka trvání projektu: 24 měsíců

• Udržitelnost: nerelevantní



Základní informace II.

• Výše podpory: 100%

• Podmínka: Zapojení do dotazníkového šetření 
MŠMT z listopadu 2015/března 2016

• Každá škola (IČ) podává 1 projekt

• Maximální rozpočet je stanoven počtem 
dětí/žáků k 30. 9. 2015

• Výběr pouze z předpřipravených šablon

• Ve školním roce, v němž školy žádost o podporu 
podávají, musí mít minimálně jedno dítě/žáka



Výše podpory na 1 projekt

• Minimální rozpočet: 200 000 Kč

• Maximální rozpočet: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků 

školy * 2 200 Kč)

• Případ MŠ + ZŠ: 200 000 Kč za MŠ + 200 000 Kč za ZŠ 

= 400 000 Kč + (počet dětí/žáků školy * 2 200 Kč)

• Způsob financování: ex ante

• Výše zálohové platby: 60%

• 40% proplaceno po první Zprávě o realizaci (6 

měsíců)



Oblast podpory

Učební pomůcky pro děti a žáky

- hračky, logopedické pomůcky, hlavolamy, logické hry, stolní 

společenské hry, PC hry, tablety, čtečky knih, kalkulačky, knihy

Personální podpora

- Školní psycholog, školní asistent, speciální pedagog, sociální 

pedagog, chůva v MŠ

Vzdělávání pedagogů

- DVPP zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 

MŠ a ZŠ individuální i týmový, na oblast inkluze, podpora kvality 

práce pedagoga - koučování, externí mentoring, supervize

Odborná literatura pro pedagogy



Výběr šablon a podání žádosti

• Minimálně 1 šablonu z oblasti vyhodnocené dotazníkovým 
šetřením jako nejslabší

• Výběr zbývajících šablon je na rozhodnutí školy

• Omezení maximálním rozpočtem

• Možnost volby 1 šablony vícekrát

• Podání žádosti probíhá v IS KP14+

• Pouze elektronicky (nutný elektronický podpis)

• Přílohy žádosti o podporu:

1. Čestné prohlášení: oprávněnost žadatele, likvidace, exekuce a insolvenční 
řízení, bezúhonnost, bezdlužnost – součást IS KP14+ - nejedná se o 
samostatný dokument

2. Čestné prohlášení: škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP – není součástí 
IS KP14+ (vzor)



Příklady dokládání výstupů projektu

1) Pro administrativní kontrolu

• Čestné prohlášení (jeden vzor pro všechny druhy ČP)

• Skeny dokumentů – osvědčení, prezenční listiny (vzory), záznamy 

setkání (vzory), kvalifikace, pracovní smlouvy, reporty o činnosti 

(personální šablony)

2) Pro kontrolu na místě

• Originály dokumentů

• Třídní knihy

• Identifikace dětí/žáků ohrožených neúspěchem



Relevantní pravidla a dokumenty

• Výzva a její přílohy (např. Přehled šablon a 

jejich věcný výklad)

• Pravidla pro žadatele a příjemce 

zjednodušených projektů

• Příručka IS KP14+

• Metodická doporučení



Děkujeme za pozornost!


