
Šablony II 
- realizace a administrace projektů 

 
Hradec Králové, 9. 11. 2019 



Metodická podpora 

Konzultační linka pro šablony  dotazyZP@msmt.cz 

                                                        234 814 777 

 

Konkrétní administrátoři MŠMT pro jednotlivé projekty  

 

Lucie.Karesova@msmt.cz 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-
mrr/dokumenty.htm 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-
vrr/dokumenty.htm 
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Přehled šablon a jejich věcný výklad 



Pravidla pro žadatele a příjemce ZP 



Interní depeše v IS KP 14+ 



Využití finančních prostředků 

Časový rámec dle výzvy: 

• obecně od data zahájení fyzické realizace projektu 

• pokud byly výstupy dosaženy v době realizace projektu, jsou s nimi 
související výdaje z hlediska času způsobilé. 

• šablona Využití ICT ve výuce  

 

Využití financí: 

• na realizaci aktivit a na administraci projektu 

• napříč šablonami  

Pozn. nezbytné náklady + administrativní náklady (realizační tým, 
kancelářské potřeby, toner, technika, personalistika) + rezerva (nenaplnění 
šablon, vracení financí) + zbývající (posílení některé šablony) 



Zpráva o realizaci  

 

- 3 sledovaná období po 8 měsících 

- ZoR se odevzdává do 20 pracovních dní 

- 3. ZoR = ZZoR – odevzdává se do 40 pracovních dní 

 

- postupovat dle uživatelské příručky: https://opvvv.msmt.cz/balicek-
dokumentu/item1015298.htm?a=1 

 

- dokládat výstupy a výsledky průběžně (ne až v ZZoR) 

- i když nebudou vykázány žádné aktivity, je nutné řádně vyplnit záložku 
žádosti o platbu (generovat aktivity do ŽoP, doplnit číslo účtu) 
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Zpráva o realizaci 

ZoR č. 1 

- editovat začátek a doplnit konec sledovaného období (poslední den 8. 
měsíce od začátku realizace projektu) 

- prokázat publicitu (plakát, webové stránky) 

 

ZoR č. 2: 

Nic specifického. 

 

ZoR č. 3 = ZZoR: 

Formulář jako ZoR, nutné doplnit skutečné datum ukončení projektu.  

 



Přílohy zprávy o realizaci 

• Vzory příloh k ZoR (výstupy) 

- nejsou závazné, lze využívat vlastní formuláře/vzory  

- záznamy/zápisy/report: násobně zvolená aktivita = 1 záznam 

 

• Kalkulačka indikátorů ZoR  

• Prokázání  změny vlastnické struktury příjemce – soukromé/církevní 
subjekty 

• Výsledkové indikátory 

60000: načíst z IS ESF, jmenný seznam osob (list kalkulačky) 

52510: Souhrnná zpráva  

51010: Výstup z dotazníkového šetření  

 

 



Sankce  

Nesplnění účelu dotace 

Splnění účelu dotace = naplnění výstupů aktivit v souhrnné výši alespoň 
50 % částky dotace uvedené v právním aktu 

 

Nesplnění cílových hodnot výsledkových indikátorů 

5 10 10 (vyplnění dotazníku na konci – posun školy) 

5 25 10 (pedagogové, kteří se vzdělávali) 

 

Pozdní předložení ZoR, neplnění povinností 



Vracení finančních prostředků 

Vracení finančních prostředků za nerealizovanou šablonu 

Pokud nebude realizována šablona /nebude uznán výstup šablony ze 
strany poskytovatele dotace, potom budou vráceny finanční prostředky za 
tuto nerealizovanou šablonu.  

 

Vracení finančních prostředků za částečně nerealizovanou šablonu 

Pokud nebude realizována část šablony / nebude uznána část výstupu v 
šabloně, která obsahuje krom Celkových nákladů na aktivitu také Celkové 
náklady na jednotku výstupu, potom budou vráceny finanční prostředky za 
nerealizované jednotky výstupu.   

• Využití ICT ve vzdělávání 



Změny v projektech 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 7.2 

 

Uživatelská příručka IS KP14+: Žádost o změnu 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015297.htm?a=1 

  

• Změny nepodstatné (oznamují se) 

• Změny bez dopadu do právního aktu = významné  

• Změny s dopadem do právního aktu = vydání dodatku 

 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015297.htm?a=1
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Změny ve škole/DDM/INT 

Změna statutárního zástupce 

- nepodstatná změna, změna v ROS, do 5 pracovních dní  

- doložit jmenovací listinu 

 

 

Snížení výsledkového indikátoru 5 25 10 

- zdůvodnění, obrazovka Indikátory (změna výše, změna datumu) 

 

 



Změny aktivit = změny významné 

Stejná výše rozpočtu 

 

Využití šablony Úspory  

-    změna musí být v rámci jednoho specifického cíle 

- změna musí být v souladu s dotazníkovým šetřením, 

- V IS KP 14+ vybrat šablonu Úspory k rozdělení ve specifickém cíli a do ní 
dopsat rozdíl mezi původními a novými aktivitami  

- přílohou bude přepracovaná Kalkulačka indikátorů 

  

 



Změny – časového charakteru  

Sloučení sledovaných období  

Lze nepředložit poslední průběžnou ZoR, pokud by tato ZoR měla být 
předložena v termínu kratším než 2 měsíce před ukončením realizace 
projektu (příjemce žádá o podstatnou změnu).  

 

Dřívější ukončení realizace projektu  

Za podmínky, že je naplněn účel dotace (v ZoR vykázány a schváleny 
výstupy za min. 50%).  

Před žádostí zkontrolovat splnění výsledkových indikátorů.  



 
Realizace šablon 



Personální podpora – přehled   

Školní asistent: 0,1/měsíc – SŠ, domovy mládeže 

Školní speciální pedagog: 0,1/měsíc– SŠ, domovy mládeže 

Školní psycholog: 0,5/měsíc – SŠ, domovy mládeže 

Sociální pedagog: 0,1/měsíc – SŠ, domovy mládeže 

Školní kariérový poradce/kariérový poradce: 0,1/měsíc – SŠ, SŠ speciální, 
VOŠ, domovy mládeže, internáty 

 

- Kvalifikace   

- Pracovní smlouva – DPČ – DPP (stanovení úvazku/hodin) 

- Report 

 



Pracovní neschopnost (PN) a ošetřování člena 
rodiny (OČR) v personálních šablonách 

Výstupem je vždy měsíc práce v určité výši úvazku, kdy se do výstupu 
započítává i PN při splnění obou těchto podmínek:  

1. PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních 
dnů.  

2. Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci vzniknout nebo trvat nárok 
na dávku nemocenského pojištění (tzv. nemocenské). Nemocenské náleží 
pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání PN.  

 

Toto se netýká OČR - v případě OČR není nikdy naplněna podmínka č. 2. Při 
OČR vzniká nárok na dávku nemocenského pojištění (tzv. ošetřovné) od 
prvního dne trvání OČR. 

 



PN a OČR – možnosti řešení 

1. Zastoupení jiným pracovníkem na dny nepřítomnosti  

- splnění kvalifikačních požadavků, uzavření smlouvy/DPČ/DPP 

2.    Náhrada celého měsíce chybějícím pracovníkem  

- úprava smlouvy/DPČ/DPP 

3. Snížení vykazované splněné šablony o dny nepřítomnosti  

- dle Kalkulačky indikátorů ZoR  

 

Viz Přehled šablon a jejich věcný výklad – kap. 7.2 



Školní asistent  

• nepedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc 

• 3 žáci ohrožení školním neúspěchem po celou dobu realizace šablon 
(až do výše 1,0 úvazku školního asistenta) 

Kvalifikace: jako asistent pedagoga (dle §20, zák. 563/2004 Sb. o PP a vyhl. 
317/2005 Sb. o DVPP), NE rekvalifikační kurz 

Činnosti:  

• Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační 
činnosti ve vyučování i mimo něj. 

• Poskytuje podporu v rodině, spolupracuje s rodiči, … 

• Pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit, při manipulaci s pomůckami, 
při soběstačnosti žáka.   

 



Školní asistent – využití výjimky v kvalifikaci 

Obecně: kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v den nástupu  

 

Výjimka – školní asistent:  

Možnost využít §22 odst. 7 zákona o pg. pracovnících a jeho výklad ČŠI 

- skutečná snaha o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka 

      (doložit min. 1 inzerát a min. 1 kontakt na úřad práce) – min. 30 dnů před 
zaměstnáním nekvalifikovaného 

- Nekvalifikovaný pracovník musí získat kvalifikaci do roka od nástupu na 
danou pozici pro účely výzvy Šablony II 

 

Doložení do ZoR: až spolu s doložením získané kvalifikace  

Viz Příloha č. 3 – kap. 7.2 



Školní speciální pedagog  

• pedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc  

• 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu 
realizace šablon (až do výše 1,0 úvazku speciálního pedagoga) 

 

Kvalifikace: dle § 18 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

Činnosti:  

- Diagnostikuje SVP žáků, vytváří podmínky pro integraci žáků 

- Spolupracuje na vytváří Plánů pg. podpory nebo Individuálních 
vzdělávacích plánů. 

 

 



Školní psycholog 

• pedagogický pracovník 

• 0,5/měsíc (pouze 1 psycholog při jakémkoliv úvazku) 

• 3 žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně po celou dobu 
realizace šablon (až do výše 1,0 úvazku školního psychologa) 

 

Kvalifikace: dle § 19 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

Činnosti:  

- Diagnostika žáků, poskytování konzultací žákům 

- Konzultace pro pedagogy, rodiče, spolupráce s jinými zařízeními.  

 



Sociální pedagog 

• nepedagogický pracovník 

• 0,1/měsíc  

• 3 žáci ohrožení školním neúspěchem po celou dobu realizace šablon (až 
do výše 1,0 úvazku speciálního pedagoga) 

Kvalifikace: VŠ vzdělání v oblasti sociální pedagogiky nebo VŠ/VOŠ vzdělání 
v oblasti sociální práce (dle zákona č. 108/2006 Sb. – pozice sociální 
pracovník). 

Činnosti:  

- Vytvářet propojení mezi školou a dalšími subjekty (policie, zdravotnické 
zařízení, obec, …) 

- Mediace mezi školou, rodiči, institucemi a pomoc s právními a 
sociálními otázkami 



Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  

• 0,1/měsíc 

• není stanovena podmínka pro výběr šablony 

Kvalifikace: min. střední vzdělání s výučním listem 

Činnosti: pro úvazek 0,1 zrealizuje za jeden měsíc 1 z 5 vypsaných akci: 

- Kulatý stůl pedagogů a budoucích zaměstnavatelů 

- Workshop o možnostech stáží 

- Workshop k zapojení odborníků z praxe 

- Workshop příkladů dobré praxe 

- Workshop pro získání podnětů k úpravě ŠVP 

S násobkem úvazku se násobí počet akcí. 



Školní kariérový poradce  

• pedagogický pracovník (dané školy) 

• 0,1/měsíc 

• není stanovena podmínka pro výběr šablony 

Kvalifikace: pedagogický pracovník dané školy  

Činnosti:  

- Kariérové poradenství, další vzdělávání žáků, identifikace nadání 

- pro úvazek 0,1 zrealizuje každý měsíc min. 2 individuální setkání 
s žáky/studenty (vhodné směry vzdělávání, profesní orientace) 

- 1 setkání s žákem lze nahradit workshopem pro pedagogy/rodiče za 
účelem získání kompetencí pedagogů/rodičů při identifikaci 
nadání/potenciálu, nebo za účelem přípravy systému identifikace a 
podpory nadání 



Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů - DVPP 

a) Čtenářská gramotnost 

b) Matematická gramotnost 

c) Cizí jazyky 

d) Osobnostně sociální rozvoj 

e) Inkluze – ne SŠ spec./internáty 

f) Výchova k podnikavosti 

g) Kariérové vzdělávání 

h) Projektová výuka 

i) Polytechnické vzdělávání 

j) ICT 

k) Kulturní povědomí a vyjádření  

 



Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů - DVPP 

• 1 šablona = 8 hodin, šablona je volena násobně dle počtu hodin trvání 
kurzu 

• pro jeden kurz lze zvolit max. 10 šablon 

• šablonu není nutné volit do maximálního možného násobku hodin 
trvání kurzu 

• téma e) Inkluze – ne pro školy speciální 

• Kurzy jsou realizovány prezenční formou. 

• Kurz musí být vybrán v souladu s variantou v žádosti o podporu 

 

Za neuznaný výstup se považuje (viz příloha č. 3, kap. 7.2): 

• Kurz DVPP zdarma pro pedagogického pracovníka 

• Vlastní kurz DVPP školy pro vlastní pedagogy  

 

 

 



Vzdělávání pg. sboru zaměřené na inkluzi 

• pro SŠ, domovy mládeže 

• DVPP kurz - 8 hodin – pro minimálně polovinu pedagogického sboru  

 

Rozdíl DVPP zaměřené na inkluzi (8 hodin) a Vzdělávání pg. sboru:  

• DVPP je určeno pro jednotlivé pedagogy, kteří absolvují vzdělávací kurz 
ve standardních podmínkách poskytovatele kurzu 

• Vzdělávání pg. sboru je určen pro min. polovinu pg. sboru, za kterým 
přijede do školy školitel DVPP kurzu  

 

 



Vzájemná spolupráce pedagogů 

• pro SŠ, SŠ speciální, VOŠ, domovy mládeže, internáty 

• spolupráce 3 pedagogů  

• 1 z pedagogů může být pedagog z jiné školy nebo student 4. nebo 5. 
ročníku fakult připravujících budoucí pg. pracovníky  

• 1 pedagog: 20 hodin (2x10 hodin) 

• 10 hodin (= blok): 6 hodin společného plánování, 2 hodiny hospitací u 
kolegů, 2 hodiny následné reflexe 

• Spolupráci je možné zaměřit také na tvorbu/úpravu ŠVP/ŠAP – hodiny 
hospitace jsou nahrazeny dalšími hodinami spolupráce 

 

1 hodina výuky = 45 minut 

1 hodina plánování/reflexe = 60 minut  

 



Sdílení zkušeností pg. prostřednictvím návštěv  

• pro SŠ, SŠ speciální, VOŠ, domovy mládeže, internáty 

• vysílající a hostitelská škola 

• 16 hodin pro pedagoga: 

- min. 2 návštěvy v celkové délce 8 hodin (např. 4+4, 6+2) 

- 8 hodin na přípravu a vyhodnocení  

+  navíc: pedagog z vysílající školy zajistí interní sdílení zkušeností pro 
pedagogy ze své školy 

   

1 hodina = 60 minut 



Nové metody ve výuce   

• pro SŠ a SŠ speciální, domovy mládeže a internáty  

• Spolupráce pedagoga-experta (v dané metodě) a 2 pedagogů-
začátečníků (v dané metodě) 

• 1 z pedagogů může být pedagog z jiné školy nebo student 4. nebo 5. 
ročníku fakult připravujících budoucí pg. pracovníky  

• Pedagogové-začátečníci: každý 6 hodin (5hodin výuky a 1 hodina 
přípravy/reflexe minilekce) 

 

1 hodina = 60 minut  



Supervize/mentoring/koučink 

• pro SŠ, SŠ speciální, VOŠ, domovy mládeže, internáty  

• pro skupinu 3 – 8 pedagogů 

• 20 hodin společné supervize/mentorignu/koučinku + 10 hodin 
individuálních = celkem 30 hodin práce supervizora 

• Cíl supervize: reflektovat svoji práci, týmovou spolupráci, uvažovat o 
problémových situacích, o svých rolích, … 

 

Kvalifikace supervizora/mentora/kouče: 

- VŠ vzdělání v oblasti psychologie, pedagogiky, sociálních věd, lékařství 

- min. 6 let praxe ve vzdělávání nebo v pomáhající profesi 

- výcvik v supervizi/mentoringu/koučinku se závěrečnou zkouškou  

- nebyl pracovníkem daného subjektu min. 1 rok před startem aktivity. 

 



Zapojení odborníka z praxe do výuky 

• pro SŠ, SŠ speciální, VOŠ, domovy mládeže, internáty 

• Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe 

• Spolupráce může probíhat napříč předměty i ročníky  

• Společně zrealizují 12 hodin výuky + 18 hodin přípravy/reflexe, tj.                                       
1 hodina výuky = 1 hodina společné přípravy a 30 minut následné 
reflexe 

• Pedagog: celkem 30 hodin  

 

1 hodina výuky = 45 minut 

1 hodina přípravy = 60 minut  

 

 

 



Využití ICT ve vzdělávání 

• pro SŠ, SŠ speciální, domovy mládeže, internáty 

• Cíl: využívání nových výukových metod s využitím ICT (= notebooky/tablety) 

• 16/32/48/64 hodin výuky = 16/32/48/64 týdnů výuky 

• 1 šablona = 10 dětí/žáků (min. 3 ohrožení školním neúspěchem) = 10 mobilních 
zařízení  

• Násobný počet šablon: násobně počet zařízení, počet žáků, počet vyučovacích 
hodin 

• výuka pravidelně každý týden (1h/1týden), napříč předměty (mimo ICT), 
třídami 

• Každý zapojený pedagog = výuka min. 1 hodina s expertem 

• Maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální výše finanční podpory 
pro daný subjekt 

• Využití nových inovativních metod a scénářů s ICT v běžné výuce/vzdělávání 

 



Kluby  

• pro SŠ, domovy mládeže a internáty 

• Varianty: klub čtenářský, zábavné logiky a deskových her, 
komunikace v cizím jazyce, badatelský, sociálních a občanských 
dovedností 

• pro min. 6 žáků (min. 2 ohroženi školním neúspěchem) 

• Min. 16 schůzek v délce 90 minut v době 5 po sobě jdoucích 
měsících, ve kterých probíhá výuka  

• průměrná návštěvnost aktivity 75% 

• Vedoucí: pedagog v běžné výuce,v běžné činnosti DM a internátu 

• Činnost klubu nesmí být poskytována za úplatu. 



Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• pro SŠ, speciální SŠ, domovy mládeže a internáty  

• Doučování min. 3 žáků ohrožených školním neúspěchem v rozsahu 16 
hodin během 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka  

• Průměrná návštěvnost aktivity 75% 

• Vedoucí: osoba, která bude určena pro vedení doučování 

 

 

1 hodina doučování = 60 minut 



Projektový den ve škole 

• pro SŠ, SŠ speciální, VOŠ, domovy mládeže, internáty 

• Pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den ve 
škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin – v rámci 
běžné výuky/vzdělávání 

• Projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků/účastníků k samostatnému 
zpracování úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a 
odpovědnosti 

• Výběr odborníka: v kompetenci ředitele školy (osoba z praxe) 

• Za 1 projektový den: doložení 1 přípravy PD, popis jeho průběhu a 
společná reflexe pedagoga a odborníka 

 



Projektový den mimo školu 

• pro SŠ, SŠ speciální, domovy mládeže, internáty 

• Pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den pro 
skupinu 10 dětí/žáků/účastníků (min. 3 ohroženi školním neúspěchem) 
v délce 4 vyučovacích hodin v rámci běžné výuky/vzdělávání 

• Cestovní vzdálenost min. 10 km od místa školy – dle kalkulátoru: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_cs 

• Projektové vzdělávání = vedení dětí/žáků/účastníků k samostatnému 
zpracování úkolů/řešení problémů, vzájemné spolupráci a 
odpovědnosti 

• Výběr odborníka: v kompetenci ředitele školy 

• Po skončení aktivity: interní sdílení zkušeností ve škole pro ostatní PP 

• Za 1 projektový den: doložení 1 přípravy PD, popis jeho průběhu a 
společná reflexe pedagoga a odborníka 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs


Komunitně osvětová setkávání 

• pro SŠ, SŠ speciální, domovy mládeže, internáty 

• cílem je podpořit komunitní charakter škol – akce ve škole nebo v okolí 
školy 

• Jedno 2hodinové setkání  

• spolupráce s externistou nebo jinou organizací  

• Zaměření setkání např. :  

- Přednášky s diskusí veřejnosti 

- Workshopy, výstavy, divadelní a kulturní aktivity – posílení soudržnosti  

- Další aktivity ve spolupráci s místními organizacemi (NNO, jiné školy, …) 



 
Diskuse 


