
ŠABLONY II

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování

Číslo výzvy: 02_18_063



Výzva

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2018

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019 (14:00)

• Délka trvání projektu: 24 měsíců

• Oprávnění žadatelé: Mateřské školy, základní školy, 
školní družiny, školní kluby, střediska volného času, 
základní umělecké školy



Výše podpory
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 00 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

o MŠ, ZŠ 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka

o ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na dítě/žáka 

• Škola podává 1 žádost
• Způsob financování: ex ante   (1 zálohová platba ve výši 100 %)



Dotazníkové šetření
• dotazník pro hodnocení https://sberdat.uiv.cz/login/

• Školy nezapojené do Šablony I – zpřístupněno od vyhlášení výzvy

• Školy zapojené do Šablony I – zpřístupněno 6 měsíců před 
ukončením realizace projektu.

• (1 dotazník hodnotící pro Šablony I a zároveň vstupní pro Šablony II)

• Povinnost vybrat aktivitu, která vyšla v dotazníku jako nejslabší
(výběr ze seznamu, přímo v dotazníku), + SVČ mají navíce povinnou
aktivitu inkluze, pokud nejslabší inkluze má povinnost zvolit jen 1
aktivitu.

https://sberdat.uiv.cz/login/


Aktivity

• Přehled šablon a jejich věcný výklad (Příloha č. 3 
Přehled šablon)

• Popis aktivity, cílová skupina, výstup aktivity,
dokladování v ZoR a při případné kontrole na
místě, náklady na aktivitu, vazba na indikátory,
příklady využití šablony (násobné volení …),
podmínky (př. 3 žáci ohrožení školním
neúspěchem, 12 hodin setkání a minimálně 8
rodičů, skupina 10 žáků …

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


Nové aktivity

• Školní kariérový poradce (ZŠ a SVČ)

• Zapojení odborníka z praxe do výuky (MŠ, ZŠ, 
SVČ, ZUŠ)

• Zapojení ICT technika do výuky (ZŠ, ZUŠ)

• Využití ICT ve výuce(MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ)

• Projektový den ve škole (MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ)

• Projektový den mimo školu (MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ)

• Komunitě osvětová setkávání (MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ)



Změny oproti Šablonám I
• Naplnění bagatelní podpory není povinné

• Snížení úvazku na 0,1 pro aktivitu

• DVPP – 1 šablona minimálně 8 hodin kurzu, škola volí dle ceny kurzu 
(šablonu může vzít např. 1x , 2x, 3x), během realizace možná změna 
aktivit s výjimkou inkluze – jiný specifický cíl – nelze změnit. Nutné 
pečlivěji plánovat DVPP.

• Zahájení projektu na 1. kalendářní den v měsíci.

• Zahájení realizace nejdříve v den podání žádosti, nejdříve však od 1. 
8. 2018

• ZoR – sledované období 8 měsíců (1., 2. a 3 = závěrečná)



Podání žádosti, ZoR, ŽoP

• Pouze elektronicky v IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/ (zřízení přístupu - mail, 
mobilní číslo)

• Kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát)

• PŘÍRUČKA PRO VYPLŇOVÁNÍ http://www.msmt.cz/file/46305_1_1/

https://mseu.mssf.cz/
http://www.msmt.cz/file/46305_1_1/


Kalkulačka indikátorů - aktivity

• Každý subjekt se vyplňuje zvlášť – př. MŠ, ZŠ, ŠD – souhrnný 
rozpočet na listu souhrn.

• Počet dětí / žáků – údaj k 30. 9. 2017 (příloha výzvy –
dokument Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2017)

http://www.msmt.cz/file/46111_1_1/


Kalkulačka indikátorů - indikátory

• Indikátory doplněny automaticky na základě vybraných aktivit
• Pozor na indikátory:
• 54 000 (nutno navýšit o počet kurzů DVPP)
• 52 510 (počet podpořených konkrétních osob)
• 60 000 (počet podpořených osob v rozsahu 24 h a více – bagatelní 

podpora)



Vykazování podpory v IS ESF

• slouží příjemcům k evidenci podpořených osob a výpočtu 
indikátorů, po schválení projektu zaslány přístupové údaje

• Přihlášení https://esf2014.esfcr.cz/

https://esf2014.esfcr.cz/


Metodická podpora školám ze strany MAS

• ŽoD, ZoR, ŽoP, indikátory, systémy



Petr Krška

manager@zivepomezi.cz

515 230 240

724 702 722

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

Moravský Krumlov
zivepomezi.cz

mailto:krska@zivepomezi.cz


Metodická podpora školám ze strany MAS

• Bohutice

• Jiřice u Miroslavi

• Hostěradice

• Miroslav 

• Olbramovice

• Suchohrdly u Miroslavi

• Kontakt

Bc. Zuzana Králová

774 073 004

Bc. Michaela Augustová

774 150 282

MASZV@seznam.cz

mailto:MASZV@seznam.cz


Kontakt MŠMT

• INFOLINKA MŠMT K ŠABLONÁM

tel. 234 814 777 (9 – 15 hod)


