
 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ 

(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo výzvy: 02_16_022 

Druh výzvy: průběžná 

Fond: ESF 

Datum zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017 

Alokace na výzvu: 4 500 000 000 Kč 

Způsob financování: zálohové platby (60% a 40%) 

 

 Každá škola, splňující podmínky výzvy, může podat v této výzvě pouze 

jednu žádost o podporu. 

 Škola si sestaví svůj projekt pouze prostřednictvím výběru šablon, které 

jsou předem připraveny. 

 Výběr konkrétních šablon je v kompetenci konkrétní školy. (Musí být 

uvážlivý) 

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, 

zpracování a administraci projektů 

Kontakt: Karolina Stránská     

mail: stranska@vyhlidky.cz  tel.: 736 620 691 

www.vyhlidky.cz 

 

Mezi základní předpoklady patří zajištění elektronického podpisu a 

aktivního přístupu do systému mseu.cz 

mailto:stranska@vyhlidky.cz


 

 

 Škola by měla před sestavením projektu vyhodnotit oblasti, ve kterých se 

chce/potřebuje zlepšovat, ale také zhodnotit své časové a administrativní 

kapacity. 

 Škole pomohou v identifikaci jejich potřeb také výsledky vyhodnocení 

dotazníků, které dostane. Součástí vyhodnocení bude také doporučení, 

které šablony z které oblasti by školy měly volit, aby byla alespoň část 

jejich potřeb rozvoje naplněna. 

 Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 200 000,- Kč. 

 Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví dle vzorce: 

200 000 + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč) = maximální částka na školu. 

V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola se 

částka 200 000 Kč počítá 1x za mateřskou školu a 1x za základní školu, 

celkem tedy 400 000 Kč! (V případě, že je součástí příspěvkové organizace 

více mateřských škol, nebo více základních škol, částka 200 000 Kč se 

počítá vždy pouze jedenkrát pro MŠ a jedenkrát pro ZŠ) 

 

Tematické zaměření šablon 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity pro MŠ a ZŠ Aktivity pro MŠ Aktivity pro ZŠ 

Personální podpora MŠ a 

ZŠ 

Personální podpora MŠ - 

Chůva 

Osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů 

Usnadňování přechodu dětí 

z MŠ do ZŠ 

Osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů 

Extrakurikulární rozvojové 

aktivity 

Spolupráce s rodiči žáků 



 

 

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 

Aktivity pro MŠ a ZŠ 

Personální podpora 

1. Školní asistent - personální podpora MŠ a ZŠ 

2. Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ a ZŠ 

3. Školní psycholog - personální podpora MŠ a ZŠ 

4. Sociální pedagog - personální podpora MŠ a ZŠ 

5. Chůva - personální podpora MŠ 

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí 

v MŠ 

2. Individualizace vzdělávání v MŠ 

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 

1. OSR Individuální 

2. OSR Týmový 

3. Profesní rozvoj prostřednictvím supervize 

4. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

5. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 



 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

1. CLIL ve výuce na ZŠ 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 20 hodin (téma: 

Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze) 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 40 hodin (téma: 

Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP 

v rozsahu 40 hodin 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 60 hodin (téma: 

Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP 

v rozsahu 60 hodin 

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (téma: 

Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP 

v rozsahu 80 hodin 

9. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

10.  Tandemová výuka na ZŠ 

11.  Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

12.  Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce 

v rozsahu 8 hodin 

13.  Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze 

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

2. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ 

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

Speciální MŠ 

 OSR předškolních pedagogů MŠ - individuální 

 OSR předškolních pedagogů MŠ - týmový 

 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 



 

 

 Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Speciální ZŠ 

 DVPP v rozsahu 20 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost) 

 DVPP v rozsahu 40 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

 DVPP v rozsahu 60 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

 DVPP v rozsahu 80 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných 

návštěv 

 


