
ŠABLONY III 

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 

Číslo výzvy: 02_20_080 



Výzva 

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020 ve 14:00 
 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2021 do 14:00 
 
• Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023 
 
• Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců 

 
• Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR) 

 
• Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island 

 
 



Oprávnění žadatelé 

• MŠ a ZŠ 
• zapsané ve školském rejstříku, 

 
• ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 

dítě/žáka dle statistiky z 30. 9., 
 

• mají vyplněný dotazník (po min. 3měsíční činnosti) 
 

• Možnost překryvu aktivit v II. vlně šablon a III. vlně šablon, 
pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny šablon 
z důvodu dočasného uzavření škol, tj. datum začátku realizace 
nemusí navazovat na konec realizace předchozího prodlouženého 
projektu. Nelze realizovat současně stejné aktivity Šablony II a 
Šablony III.  
 



Realizace projektu a sledovaná období 

• Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o 
podporu, nejdříve však od 1. 8. 2020 

 
• Začátek projektu: vždy 1. kalendářní den v měsíci 

 
• Sledovaná období 
• 1. sledované období: začátek realizace + 6 měsíců - ZoR 
• 2. sledované období: od 7. měsíce do konce realizace - ZZoR 

 



Výše podpory 

• Minimální: 100.000,- Kč 

 

• Maximální: 200 000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na dítě/žáka 

 

• Podmínka: vybírat šablony do max. možné výše pro jednotlivé IZO  
- počítá kalkulačka indikátorů 

• Počet žáků: k 30. 9. 2019/2020  (dle přílohy vyvěšené u výzvy). 

• (Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9. 2019 – nyní )- okdaz 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm


Využití finančních prostředků a proplacení dotace 

• -  na realizaci aktivit, dosažení výstupů, administraci - např.: 
• Platy/mzdy v personálních šablonách, včetně odvodů, FKSP,… 
• Náklady na stáže – platba za stáž, doprava, ubytování, stravné, 

literatura, mzdový příspěvek (odměna zastupujícímu pedagogovi, ne 
suplování!!), 

• Odměny za vedení aktivit, za administraci projektu (účetní, vedoucí 
projektu, za vedení archivaci) – interně i externě, 

• Odborná literatura, drobné pomůcky, spotřební materiál, software, 
• Vybavení a pomůcky. 

 
• 1 zálohová platba – 100% celkových výdajů projektu - do 30 

pracovních dnů po vydání právního aktu, nejdříve 60 dnů před 
zahájením realizace projektu 
 
 

 



Povinné šablony!!! 

• Projektový den ve výuce (MŠ i ZŠ) 
- polytechnické vzdělávání, 
- environmentální vzdělávání, 
- podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení 
- kariérové poradenství (pouze ZŠ) 

 
• Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, 

která vyplynula z dotazníkového šetření 
 

• Ve vyhodnocení dotazníku bylo vyhodnoceno více nejslabších oblastí se stejnou 
hodnotou – nutno vybrat min. 1 šablonu z každé oblasti. Pokud jedna stejná 
šablona rozvíjí více oblastí, stačí jednou. 

• Pokud mezi šablonami z nejslabší oblasti je i povinný Projektový den ve výuce a 
škola si jej zvolí, NEMUSÍ již dále vybírat další šablonu z nejslabší oblasti. 



Dotazníkové šetření 
• 1) Školy, které se neúčastnily šablon II. Dotazník lze vyplnit od 

vyhlášení výzvy do ukončení výzvy. 
• 2) Školy, které se účastnily šablon II. Dotazník lze vyplnit nejdříve 6 

měsíců od ukončení projektu ŠII do konce realizace projektu. 
 

• Pro ŠII A ŠIII  - SE VYPLŇUJE JEDEN dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login  
• (Po vyplnění a finalizaci dotazníku jsou vygenerovány 2 výstupy - pro ukončení 

Šablon II a pro vstup do Šablon III) 
 

• !!! Zde zdůrazňuji musí se prokázat posun v případě indikátoru 5 10 10 Počet 
organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a 
proinkluzivnost, po finalizaci nejde dotazník editovat, opravdu si zkontrolujte, 
že byl vykázán posun. Pokud se neprokáže posun – nesplnění podmínek 
dotace. Pokud je dotazník finalizován i omylem - MŠMT jej znovu zpřístupní 
pouze ve výjimečných případech a musí být značně zdůvodňováno. 
 

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, skupina 10 žáků …) 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm


Aktivity – výběr obecných podmínek 

• Personální šablony - kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v 
den nástupu. Výjimka u asistenta - skutečná snaha o zaměstnání 
kvalifikovaného pracovníka (doložit min. 1 inzerát a min. 1 kontakt na úřad 
práce) – min. 30 dnů před zaměstnáním nekvalifikovaného 

 

• Kluby / doučování pro  žáky – Klub / doučování může být veden pedagogem, 
asistentem pedagoga či jiným pedagogickým pracovníkem školy, který bude 
vedením školy určen pro vedení doučování (tzn. vedoucí klubu může být 
i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické 
pracovníky). 

 

 

 

 



Nově - Zahraniční stáže pedagogických pracovníků  
 

 pro MŠ, ZŠ 
• vysílající škola a hostitelská škola/školské zařízení/vysoká š.  
• Cíl: vzdělávání pedagoga v délce 5 – 20 dní v průměru po 6 hodinách (tj. min. 30 hodin)  
• Zaměření: sdílení příkladů dobré praxe ve společném vzdělávání, rozvoj pedagogických 

kompetencí  
• V rámci stáže: lze absolvovat kurz/seminář 
• 1 jednotka = 1 den stáže  
• Stáže je třeba zadat do Kalkulačky indikátorů  
• V IS KP 14+: počet jednotek = celková fin. výše stáží 

 
 Výstup:  
• Zpráva ze stáže + potvrzení o zaměstnání pedagoga 
• Smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající a hostitelskou školou 
• Cestovní příkaz (pro kontrolu na místě) 
• Materiál pro sdílení zkušeností s kolegy (kontrola na místě) 
• Fotodokumentace (pro kontrolu na místě) 
• Čestné prohlášení, že stáž nebyla podpořena z jiných zdrojů 

 
 

 

 



Přílohy žádosti o podporu hodnocení 
 

 Přílohy k žádosti o dotaci: 

• Prohlášení o přijatelnost (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) – originál 

 

• Výstup z dotazníkového šetření – kopie 

 

• Kalkulačka indikátorů – originál  

 

 

 Délka hodnoticího procesu: cca 6 měsíců (od přijetí žádosti do vydání 
právního aktu) 

 

 

 



Podání žádosti, ZoR, ŽoP 

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

• Kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát) – pohlídejte si platnost 
 

https://mseu.mssf.cz/


Kalkulačka indikátorů - aktivity 

• Každý subjekt se vyplňuje zvlášť –MŠ, ZŠ, zvlášť se na litech také vyplňují 
zahraniční stáže  odkaz ke stažení kalkulačky indikátorů pro Šablony III  
 

• Počet dětí / žáků – údaj k 30. 9. 2019 (příloha výzvy – dokument Seznamy 
MŠ, ZŠ, k_30. 9. 2019) 
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Metodická podpora školám ze strany MAS 

• ŽoD, ZoR, ŽoP, indikátory, systémy 



Kontakt MŠMT 

• INFOLINKA MŠMT K ŠABLONÁM 

    tel. 234 814 777 

 

• !!Po dobu mimořádného stavu 
telefonické dotazy jsou zodpovídány v pondělí a ve 
středu od 9 do 12 hodin 



 

 

Petr Krška 

manager@zivepomezi.cz 

515 230 240 

724 702 722 

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. 

Moravský Krumlov 
zivepomezi.cz 
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