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VÍTE VŠE O ŠABLONÁCH
PRO SŠ A VOŠ?
V roce 2016 vyhlásilo MŠMT v rámci OP VVV výzvy s názvem
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony pro SŠ a VOŠ I. Jde o příležitost, jak pomoci těmto
školám s aktivitami, které podporují studenty, pedagogy,
vedoucí pracovníky i ostatní zaměstnance v jejich vzdělávání.

N

a základě analýzy deﬁnovalo
MŠMT cíle šablon aktivit. Ty se
zaměřují na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání nebo vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.
Aktivity podporují kvalitnější vzdělávání
žáků ohrožených školním neúspěchem
tím, že pomáhají zajistit odborné
pracovníky na pozice školních asistentů,
školních speciálních pedagogů, školních
psychologů, sociálních pedagogů,
koordinátorů školy a zaměstnavatelů,
ale také extrakurikulárními rozvojovými
aktivitami. Dále podporujeme společné
vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce
a aktivity zajišťující technickou podporu
ICT. To vše po dobu 24 měsíců a bez
povinnosti udržitelnosti aktivit po skončení projektu.

O jakou částku žádat?
Maximální výše ﬁnanční podpory
na školu se vypočítá z částky 200 000 Kč
+ (počet žáků školy v denním studiu ×
2 000 Kč, nebo počet žáků školy v ostatních formách studia × 500 Kč). Vše při
vymezení minimální částky, o kterou lze
žádat, na 200 000 Kč a maximální částky
pro jednoho žadatele na pět milionů Kč.
Spoluﬁnancování pro příjemce je 0 %,
dotace kryje 100 % nákladů. Skutečná
výše rozpočtu se sestavuje z volitelných šablon aktivit, o něž má žadatel
zájem, neboť každá šablona aktivity má
pevně přiřazenou částku deﬁnující její
celkové náklady pomocí tzv. jednotkové
ceny. Částka za projekt, o kterou škola
ve výsledku žádá, je tvořena skládáním jednotkových cen šablon aktivit
za respektování výše uvedeného vzorce
pro minimální/maximální výši možné
dotace pro žadatele. Projektové žádosti
se podávají výhradně prostřednictvím
systému IS KP 2014+ a jsou dostupné
na https://mseu.mssf.cz od 20. 12. 2016
do 30. 9. 2017.
Projektové žádosti jsou hodnoceny
průběžně v pravidelných cyklech. Díky
využití principu šablon mezi sebou projekty nesoutěží. Žádosti jsou hodnoceny
zjednodušeně.
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Důležité body
● V prvním kroku je třeba se seznámit
s dokumenty, které projekt vymezují,
a to na stránkách poskytovatele dotace
MŠMT (www.msmt.cz). Jde o dokument
zvaný Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042
Podpora škol. Kompletní výčet nabízených šablon aktivit a jejich věcný výklad
včetně metodických pokynů k jejich
realizaci najdete v příloze č. 3 nazvané
Přehled šablon a jejich věcný výklad.
● V závislosti na Výstupu dotazníkového
šetření potřeb v rámci projektu P-KAP
OP VVV (ke stažení na skoly@pkap.cz)
si žadatel vybere optimální skladbu
šablon projektu. Výstup dotazníkového
šetření je povinnou přílohou projektové
žádosti a je nutné respektovat podmínku výběru alespoň jedné šablony, která
je v dokumentu uvedena jako ta, jež
umožní kompenzaci identiﬁkovaných
slabých stránek školy.
● Pokud škola dotazníkovým šetřením
neprošla, je třeba se obrátit na MŠMT
prostřednictvím e-mailu vyzkum-opvvv@msmt.cz a k šetření se přihlásit
dodatečně.
● Je důležité si uvědomit, že do těchto
výzev je možné podat jen jednu projektovou žádost za jeden subjekt, za jedno
RED IZO. Pokud je žadatelem škola
sdružená, tedy například SŠ a VOŠ pod
jedním RED IZO, podává jednu projektovou žádost za celý subjekt. Střední
škola vybírá aktivity z nabídky šablon
pro střední školy, VOŠ vybírá z nabídky
šablon pro vyšší odborné školy. Není
však nutné, aby se projektu účastnily
oba subjekty, je možné podat žádost
jen za SŠ nebo jen za VOŠ. Jakékoli dodatečné podání projektové žádosti však
není možné.
● Je nutné respektovat minimální
a maximální částku za projekt, jednoho
žadatele, jedno RED IZO, a to i v případě, že je jedním žadatelem SŠ a VOŠ
společně.
● V rámci předprojektové přípravy je
důležité vybrat si optimální skladbu
šablon tak, aby výběr aktivit reﬂektoval potřeby školy, aby byly aktivity
organizačně zvládnutelné. Je třeba vzít
v úvahu i nutnou míru administrativní zátěže – řízení projektu. Je dobré

analyzovat možná rizika – souběh v čase
s ostatními projekty jak neinvestičního,
tak investičního charakteru, personální
politiku školy atp.
● Doporučuji záměr školy účastnit se
projektu šablon probrat se zřizovatelem.
● Šablony je možné skládat libovolně
za respektování několika pravidel:
Jednu a tutéž šablonu je možné zvolit
do projektu opakovaně. Některé šablony
– personální šablony – se v některých
případech musí zvolit minimálně 12×.
U šablon, kde je výstupem podpořený
pedagog, je nutné dodržovat stanovenou minimální podporu ve vzdělání
pro jednoho pedagoga ve výši 24 hodin
napříč celým projektem. Je tedy třeba již
při koncipování projektu oslovit konkrétní pedagogy a u nich v rámci projektu
sledovat minimální počet hodin tohoto
limitu, tedy tzv. bagatelní podpory.
● Koncipování projektu velmi usnadní
Kalkulačka indikátorů, která je ke stažení na webu MŠMT. V přípravné fázi žadateli umožní variantní řešení a zároveň
mu připomíná, že je nutné zohlednit fenomén bagatelní podpory podpořených
pedagogů. Finální podoba Kalkulačky
– skladby šablon aktivit v projektu je
povinnou přílohou projektové žádosti.
● Seznam povinných příloh projektové
žádosti je uveden v příloze č. 4. Přílohy
projektové žádosti.
● Je velmi praktické využít při vyplňování projektové žádosti návodu Jak
postupovat při vyplnění projektové
žádosti v ISKP 2014+, který je dostupný
na webu MŠMT.

Pomoc a metodická podpora
Metodickou pomoc a podporu poskytuje MŠMT jako poskytovatel dotace
na www.msmt.cz „Výzvy č. 02_16_035
a 02_16_042 Podpora škol“ včetně bezplatných konzultací na čísle 234 814 777
od pondělí do pátku mezi 9 a 15 h.
Písemné dotazy je možné zasílat na
dotazyZP@msmt.cz.
V rámci aktivit projektu SRP poskytují
metodickou podporu SŠ a VOŠ k výzvám
Šablony pro SŠ a VOŠ centra podpory
NIDV v krajích – krajská pracoviště. Jejich seznam s kontakty najdete na stránkách www.nidv.cz. Dotazy je možné
zasílat elektronicky (poctova@nidv.cz).

Petra Počtová,
odborná pracovnice
NIDV
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