
ŠaHloﾐ┞ II 

Výzva: ヰヲ_ヱΒ_ヰヶン 

 

Seﾏiﾐáře pro žadatele 

 

Vodňaﾐ┞ ヵ. ヴ. ヲヰヱΒ 

 



)ákladﾐí iﾐforﾏaIe k ┗ýz┗ě 

• V┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞: ヲΒ.ヲ.ヲヰヱΒ 

• Žádosti je ﾏožﾐé podá┗at do: ヲΒ.červﾐa ヲヰヱΓ 
do 14:00 hodin 

• Ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu: ﾐejpozději 
do 31.8.2021 tj. ﾐejzazší datuﾏ začátku f┞ziIké 
realizace je 1.9.2019 

• Délka tr┗áﾐí projektu: ヲヴ ﾏěsíIů 

 



)ákladﾐí dokuﾏeﾐtaIe k ┗ýz┗ě 

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

• Výz┗a č. ヰヲ_ヱヶ_ヰヶン 

• Příloha č. ヱ: Iﾐdikátor┞ 

• Příloha č. ヲ: HodﾐotiIí kritéria  
• Příloha č. ン: Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad 

• Příloha č. ヴ: Sezﾐaﾏ příloh k žádosti o podporu 

• Kalkulačka iﾐdikátorů  
• Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

• Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

 

Verze pro výzvu ヶン a ヶヴ ふzjedﾐodušeﾐé projekt┞ぶ: 
 Uži┗atelská příručka )praIo┗áﾐí žádosti ┗ IS KPヱヴ ┗erze pro ┗ýz┗┞ ヶン a ヶヴ 
ふzjedﾐodušeﾐé projekt┞ぶ ┗erze ヲ - z┗eřejﾐěﾐo dﾐe ヲヰ. ン. 2018 
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Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe )P 

• Při přípra┗ě žádosti o podporu je žadatel 
po┗iﾐeﾐ řídit se aktuálﾐě platﾐou a účiﾐﾐou 
┗erzí PpŽP ZP  - platﾐá a účiﾐﾐá v deﾐ podáﾐí 
žádosti o podporu 

• Při realizaIe projektu je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ řídit 
se ┗erzí PpŽP )P u┗edeﾐou ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu ふPAぶ 
 



Moﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ  
MS2014+  

IS KP14+ 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ 
koﾐečﾐého příjeﾏIe 

Žadatel, příjeﾏIe 

CSSF 14+ 

HodﾐotíIí s┞stéﾏ  
ŘO 

IS ESF 2014+ 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ pro 
sledo┗áﾐí dat o účastﾐíIíIh 

příjeﾏIe 



Přípra┗a žádosti o podporu 

• Pečlivě vybrat šaHloﾐ┞ a uvážlivě staﾐovit iﾐdikátor┞!!! 
• Kurz┞ DVPP: zIela zásadﾐí je zjistit si dostupﾐé ﾏožﾐosti 

ﾐaHídk┞ kurzů a oIhotu PP před podáﾐíﾏ žádosti 
• Persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞: zajistit si praIo┗ﾐíka s potřeHﾐou 

k┗alifikaIí 
• Pečli┗ě ┗┞Hírat ┗ariaﾐt┞ - ┗┞Hraﾐá ┗ariaﾐta je zá┗azﾐá a její 

zﾏěﾐa je podstatﾐou zﾏěﾐou projektu 

• Staﾐo┗it si koordiﾐátora projektu, který kroﾏ jiﾐého Hude 
zﾐát Výz┗u a Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe 
zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

• )ajistit si adﾏiﾐistraIi projektu ふ┗lastﾐíﾏi silaﾏi – DPP/DPČ, 
odﾏěﾐ┞ ﾐeHo e┝terﾐí ┗ýpoﾏoIí – DPP/DPČ, OSVČ, … ぶ 

• )a projekt je zodpovědﾐý statutárﾐí zástupIe škol┞! 
 



Přípra┗a žádosti o podporu 

• Kalkulačka iﾐdikátorů – ┗žd┞ ┗┞plﾐit před 
┗┞plňo┗áﾐíﾏ žádosti 
 



Příloh┞ k žádosti o podporu 

• Každý oprávﾐěﾐý žadatel: 
• Čestﾐé prohlášeﾐí: – ú┗odﾐí – zá┗ěrečﾐé   jsou příﾏo ┗ IS KP ヱヴ  zaškrtá┗áte checkbox 

• Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti: - exekuce - Hezdlužﾐost - Hezúhoﾐﾐost ふf┞ziIkýIh a prá┗ﾐiIkýIh osoHぶ 
Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 

• Forﾏa doložeﾐí: Origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie  
• Výjiﾏk┞: Bezdlužﾐost – ﾐedokládají PO úzeﾏﾐíIh saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků  
• Výstup z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ふ┗zor ﾐeﾐí k dispoziIiぶ  
• Forﾏa doložeﾐí: Prostá kopie  
• Kalkulačka iﾐdikátorů Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ  
• Forﾏa doložeﾐí: Origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie  
• Pouze soukroﾏé školy:  
• Doklad o Haﾐko┗ﾐíﾏ účtu/podúčtuヱ Příloha žádosti o podporu ふ┗zor ﾐeﾐí k dispoziIiぶ 

• Forﾏa doložeﾐí: Origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie  
• Čestﾐé prohlášeﾐí o ┗ýHěru režiﾏu ┗eřejﾐé podpor┞ Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ  
• Forﾏa doložeﾐí: Origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie 

 



Forﾏa doložeﾐí příloh 

• Origiﾐál – elektroﾐiIk┞ podepsaﾐé tz┗. 
Pečetítko 

• Úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie – autorizo┗aﾐá 
konverze – CzeIh poiﾐt ふlistiﾐﾐá podoHa – 

elektroﾐiIká – elektroﾐiIká o┗ěřo┗aIí doložkaぶ 
• Prostá kopie – pouze ﾐaskeﾐo┗aﾐý dokuﾏeﾐt 

 



Adﾏiﾐistrati┗ﾐí týﾏ 

• Adﾏiﾐistrati┗ﾐí týﾏ zahrﾐuje ┗šeIhﾐ┞ praIo┗ﾐík┞, 
kteří zajišťují Ihod projektu, ZoR, publicitu, 
fiﾐaﾐčﾐí řízeﾐí projektu 

• Projekto┗ý ﾏaﾐažer 

• Koordiﾐátor projektu 

• Fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažer 

• Asisteﾐt aj. … 

• V ráﾏIi ﾐaIeﾐěﾐýIh akti┗it jsou i fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ pro adﾏiﾐistrati┗ﾐí týﾏ 

 



Forma podpory:  

• AlokaIe: ヵ ヴヲヰ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč 

• Miﾐ. ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů: ヱヰヰ ヰヰヰKč 

• Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů: 
• Pro MŠ a )Š 

•  ンヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt +ふpočet dětí/žáků škol┞ * ヲヵヰヰKčぶ 
• Pro )UŠ a školská zařízeﾐí 
• ヱヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt +ふpočet dětí/žáků/účastﾐíků*ヱΒヰヰ Kčぶ 
• Výše dotaIe: ヱヰヰ ヰヰヰ Kč – ヵ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč 

• Ma┝iﾏálﾐí částka ﾐesﾏí překročit částku ヵ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč, další odlišﾐost ┗ případě podpor┞ 
de minimis  

 

• Pouze ヱ záloho┗á platHa ┗e ┗ýši ヱヰヰ % ふzpra┗idla odesláﾐa do ンヰ PD od ┗┞dáﾐí PA, 
ﾐejdří┗e ヶヰ dﾐů před pláﾐo┗aﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké realizaIe projektu 

 

• SpolufiﾐaﾐIo┗áﾐí z ┗lastﾐíIh zdrojů ze straﾐ┞ žadatele ヰ % 

 
     



)půsoHilost ┗ýdajů: 
• Časo┗á způsoHilost:  
• Výdaje jsou způsoHilé pokud ┗zﾐikl┞ od data zahájeﾐí 

f┞ziIké realizaIe projektu 

• )ároveň ﾐejdříve ヱ.Β.ヲヰヱΒ 

• Pokud žadatel realizuje tzv. ŠaHloﾐ┞ I je ﾏožﾐé datuﾏ 
zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu v ŠaHloﾐáIh II až 
po datu ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu v 
ŠaHloﾐáIh I 

• )ačátek projektu je ﾐasta┗eﾐ ┗žd┞ ﾐa prvﾐí kaleﾐdářﾐí 
deﾐ v ﾏěsíIi 

• Od tohoto data ┗zﾐikají způsoHilé ┗ýdaje 

 



)půsoHilost ┗ýdajů: 
• pokud H┞l┞ ┗ýstup┞ dosažeﾐ┞ ┗ doHě realizaIe 

projektu ふa sIh┗áleﾐ┞ ze straﾐ┞ posk┞to┗atele 
dotaIeぶ, jsou s ﾐiﾏi sou┗isejíIí ┗ýdaje z hlediska 
času způsoHilé. 
 

• Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐelze v┞užít:  
• ﾐa iﾐ┗estiIe, sta┗eHﾐí úpra┗┞ a iﾐ┗estičﾐí ﾐáH┞tek 

• ﾐa to, Io je ﾐároko┗é ze zákoﾐa 

• Pokud je stejﾐá akti┗ita fiﾐaﾐIo┗áﾐa z jiﾐého 
zdroje a realizo┗áﾐa ┗ ráﾏIi jiﾐého projektu apod. 
 



V┞užití fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

• Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ┗┞uží┗at za účeleﾏ dosažeﾐí Iílů a 
┗ýstupů akti┗it, ┗č. administrace, ﾐapř.: 

• Plat┞/ﾏzd┞ ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh, ┗četﾐě od┗odů, 
FKSP, 

• Náklad┞ ﾐa DVPP – kurz, dopra┗a, uH┞to┗áﾐí, literatura 

• Odﾏěﾐ┞ za ┗edeﾐí doučo┗áﾐí, za ┗edeﾐí stáží, za 
adﾏiﾐistraIi projektu ふúčetﾐí, ┗edouIí projektu, za 
┗edeﾐí arIhi┗aIiぶ – iﾐterﾐě i e┝terﾐě, 

• OdHorﾐá literatura, droHﾐé poﾏůIk┞, spotřeHﾐí 
ﾏateriál, soft┘are, 

• V┞Ha┗eﾐí a poﾏůIk┞. 
 



Posk┞tﾐutí dotaIe 

• DotaIe Hude posk┞tﾐuta prostředﾐiIt┗íﾏ 
zřizo┗atele dle zákoﾐa č.ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o 
rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a Hude ozﾐačeﾐa 
účelo┗ýﾏ zﾐakeﾏ 33063. 

a) MŠMT→ kraj → oHeI→ škola ふškola zřizo┗aﾐá 
oHIíぶ 

b) MŠMT → kraj →škola ふškola zřizo┗aﾐá krajeﾏぶ 
c) MŠMT→ soukroﾏá a Iírke┗ﾐí škola 

Obec, kraj – ┗žd┞ do žádosti u┗ádíte č.účtu u ČNB 

 

 



Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé 

• MŠ, )Š, )UŠ, ŠD, ŠK, SVČ ﾐezřizo┗aﾐé orgaﾐizačﾐíﾏi 
složkaﾏi státu 

• MŠ, )Š, )UŠ, ŠD, ŠK, SVČ zřizo┗aﾐé MŠMT 

 

• zapsaﾐé ┗e školskéﾏ rejstříku, 
• ┗e školﾐíﾏ roIe, ┗e kteréﾏ podá┗ají žádost o podporu, ﾏají 

ﾏiﾐ. ヱ dítě/žáka, 
• suHjekt┞, které ﾐejsou zřízeﾐ┞ krajeﾏ, oHIí, s┗azkeﾏ oHIí či 

MŠMT, které H┞ realizo┗al┞ projekt ┗ režiﾏu de minimis, 
ﾏohou čerpat ﾏa┝. ヲヰヰ ヰヰヰ EUR za posledﾐí ン účetﾐí 
oHdoHí z ┗eřejﾐýIh prostředků. 

• Každá škola/Š) ﾏůže podat ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞ pouze 1 
žádost=projekt 



Podporo┗aﾐé akti┗it┞ 

1. Persoﾐálﾐí podpora 

2. OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů 

3. Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT 

4. E┝trakurikulárﾐí a roz┗ojo┗é akti┗it┞ 

5. SpolupráIe s rodiči a ┗eřejﾐostí 
6. )ájﾏo┗é a roz┗ojo┗é akti┗it┞ 

• Koﾐkrétﾐí akti┗it┞ dle t┞pu žadatele ┗iz 
Příloha č. ン 

 



Naplﾐěﾐí podﾏíﾐek ┗ýz┗┞ 

• VýHěr šaHloﾐ pro škol┞ dle §ヱヶ školského 
zákoﾐa 

 

• Miﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše dotaIe 

 

• )┗oleﾐí a ﾐaplﾐěﾐí ﾏiﾐ. ヱ šaHloﾐ┞ dle ┗ýsledku 
dotazﾐíku 

 



VýHěr šaHloﾐ pro speIiálﾐí škol┞ 

• MŠ, )Š ふa její ŠD, ŠKぶ dle § ヱヶ, odst. Γ školského 
zákoﾐa ふIelé škol┞ぶ ﾐeﾏohou ┗┞Hírat šaHloﾐ┞ 
zaﾏěřeﾐé ﾐa podporu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí: 
 

• Persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞: školﾐí asisteﾐt, školﾐí 
speIiálﾐí pedagog, školﾐí ps┞Iholog, soIiálﾐí 
pedagog 

 

• DVPP zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi 
 



Výše dotaIe 

• Miﾐiﾏálﾐí výše dotaIe:    ヱヰヰ ヰヰヰ Kč 

• Ma┝iﾏálﾐí výše dotaIe:  
• MŠ, )Š: 

 ンヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt + ヲ ヵヰヰ Kč ﾐa dítě/žáka 

 
• ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ: 

 ヱヰヰ ヰヰヰ Kč ﾐa suHjekt + ヱ Βヰヰ Kč ﾐa dítě/žáka/studeﾐta/účastﾐíka 

 

Podﾏíﾐka ┗ýz┗┞: ┗┞Hírat šaHloﾐ┞ do ﾏa┝. ﾏožﾐé ┗ýše pro jedﾐotli┗é 
I)O ふMŠ – )Š – ŠD – ŠK – SVČ – )UŠぶ počítá kalkulačka iﾐdikátorů 

 

Počet žáků : k ンヰ. Γ. ヲヰヱΑ/ヲヰヱΒ  ふdle příloh┞ ┗┞┗ěšeﾐé u ┗ýz┗┞ぶ. 
 

 



Dotazﾐíko┗é šetřeﾐí 
• Nutnost zvolit min. ヱ šaHloﾐu roz┗íjejíIí ﾐejslaHší oHlast žadatele, 

která ┗┞pl┞ﾐula z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí  
• Pokud Hude ┗┞hodﾐoIeﾐo ┗íIe ﾐejslaHšíIh  oHlastí s ideﾐtiIkou 

číselﾐou hodﾐotou, ┗olí škola pro každou z ﾐiIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ 
šaHloﾐu 

• Pokud t┞to oHlasti roz┗íjí jedﾐa šaHloﾐa, ┗olí tuto šaHloﾐu pouze 
jednou  

 

• SVČ: ┗olí ﾏiﾐ. ヱ šaHloﾐu roz┗íjejíIí ﾐejslaHší oHlast žadatele + ﾐutﾐo 
z┗olit ještě další po┗iﾐﾐou šaHloﾐu ┗ oHlasti iﾐkluze 

• Pokud iﾐkluze je záro┗eň ﾐejslaHší oHlastí , ┗olí SVČ pouze ヱ šaHloﾐu 
roz┗íjejíIí iﾐkluzi 
 

• Výstup z dotazﾐíku je po┗iﾐﾐou přílohou k žádosti o podporu 



MŠ, )Š, které realizují ŠaHloﾐ┞ I 
• V┞plňují JEDEN dotazﾐík pro ŠaHloﾐ┞ I i pro ŠaHloﾐ┞ II 

 

– Pro ŠaHloﾐ┞ I slouží jako v┞hodﾐoIeﾐí prvﾐího 
projektu ふ+ prokazuje posuﾐ v případě iﾐdikátoru 
5 10 10) 

 

– Pro ŠaHloﾐ┞ II slouží zároveň jako vstupﾐí dotazﾐík 
– v┞hodﾐoIuje aktuálﾐí ﾐejslaHší oHlast 

 

– Po v┞plﾐěﾐí dotazﾐíku jsou škole v┞geﾐerováﾐ┞ 
výstup┞ potřeHﾐé jak pro ukoﾐčeﾐí ŠaHloﾐ I, tak 
pro vstup do ŠaHloﾐ II. 

 



Dotazﾐíko┗é šetřeﾐí 
• Terﾏíﾐ┞ v┞plňováﾐí: 

 

1. Škol┞, které se ﾐeúčastﾐil┞ ŠaHloﾐ I ふ+ ŠD/ŠK/SVČ/)UŠ pod 
stejﾐýﾏ RED I)O, ﾐeHo saﾏostatﾐě zřízeﾐéぶ 

• od: v┞hlášeﾐí výzv┞ 

• do: ukoﾐčeﾐí výzv┞ 

 

2. Škol┞, které se účastﾐí/ly ŠaHloﾐ┞ I ふ+ ŠD/ŠK/SVČ/)UŠ, pod 
stejﾐýﾏ RED I)Oぶ 

• od: ﾐejdříve ヶ ﾏěsíIů před ukoﾐčeﾐíﾏ realizaIe projektu 

• do: konce realizace projektu (ne po konci!) 

 



Pok┞ﾐ┞ k ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíko┗ého 
šetřeﾐí: 

• Viz file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/Pokyny%20(3).pdf 

• online verze k ┗┞plﾐěﾐí ┗e ┘eHo┗éﾏ rozhraﾐí https://sberdat.uiv.cz/login 

•  MŠ a )Š, které se účastﾐí ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I – ﾏusí Hýt ┗ýsledek: )lepšeﾐí 
(min. o 0,01) 

• On-liﾐe dotazﾐík ┗┞plňujte ┗ doHě, kd┞ Hudete žádat o podporu, aH┞ ┗┞plﾐěﾐá data 
H┞la aktuálﾐí 

• Po úspěšﾐéﾏ ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh oddílů dotazﾐíku – klikﾐete ﾐa tlačítko Vyhodnotit 
dotazﾐík – oHje┗í se tlačítka Výstup pro ŠaHloﾐ┞ II, u těIh Io realizo┗ali ŠaHloﾐ┞ I – 
)ávěrečﾐý výstup ŠaHloﾐ┞ I a Doplňkový výstup ŠaHloﾐ┞ I – zde ﾏůžete případﾐě 
ještě ﾐěIo zﾏěﾐit 

• Fiﾐalizujte, až zjistíte, že je ┗še ┗ pořádku – ﾐelze již ﾏěﾐit 
• Po finalizaci – fiﾐálﾐí ┗ýstup┞ k tisku – opět pod tlačítk┞ Výstup pro ŠaHloﾐ┞ II, 

)á┗ěrečﾐý ┗ýstup ŠaHloﾐ┞ I a Doplňko┗ý ┗ýstup ŠaHloﾐ┞ I ふpouze  pro potřeH┞ škol┞ぶ 
• MetodiIká poﾏoI:  dotazyZP@msmt.cz ふdo dotazu u┗eďte RED_I)O a IČ škol┞ぶ 
• TeIhﾐiIké proHléﾏ┞, ﾐefuﾐkčﾐí hesla ..   hesla@msmt.cz ふdo předﾏětu zase u┗ede 

škola s┗oje RED_I)Oぶ 

file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/Pokyny (3).pdf
file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/Pokyny (3).pdf
https://sberdat.uiv.cz/login
https://sberdat.uiv.cz/login
mailto:dotazyZP@msmt.cz
mailto:hesla@msmt.cz


Žák ze soIioekoﾐoﾏiIk┞ zﾐevýhodﾐěﾐého a 
kulturﾐě odlišﾐého  prostředí 

• Žák ze socioekonomicky zﾐe┗ýhodﾐěﾐého a kulturﾐě odlišﾐého prostředí Je žák, 
který je zﾐe┗ýhodﾐěﾐ při s┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí z dů┗odu příslušﾐosti k etﾐiIké nebo 
ﾐárodﾐostﾐí skupiﾐě či speIifiIkéﾏu soIiálﾐíﾏu prostředí, zejﾏéﾐa je-li 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐí spojeno s ﾐedostatečﾐou zﾐalostí ┗┞učo┗aIího jazyka ve sro┗ﾐáﾐí s 
ostatﾐíﾏi žák┞ tříd┞, z dů┗odu použí┗áﾐí odlišﾐého jazyka nebo speIifiIké formy 
┗┞učo┗aIího jazyka v doﾏáIíﾏ prostředí žáka (pro účel┞ OP VVV sem ﾐespadají 
žáIi se sluIho┗ýﾏ postižeﾐíﾏぶ a dále splňuje alespoň jednu další podﾏíﾐku 1–3: 

 

• 1. žijíIí v prostředí, kde ﾐeﾐí dlouhodoHě dostatečﾐě podporo┗áﾐ ke ┗zdělá┗áﾐí či 
přípra┗ě na ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapříklad z dů┗odů ﾐedostatečﾐého ﾏateriálﾐího zázeﾏí, 
ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh H┞to┗ýIh podﾏíﾐek, časo┗é ﾐáročﾐosti dopravy do škol┞, ﾐezájﾏu 
ze strany zákoﾐﾐýIh zástupIů, koﾐfliktů v rodiﾐěぶ; 

•  2. jehož zákoﾐﾐí zástupIi se školou dlouhodoHě ﾐespolupraIují a je to na újﾏu 
oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů žáka; 

•  3. žijíIí v prostředí soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalit nebo lokalit soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ 
ohrožeﾐýIh. 

 

• PpŽP ZP str. 19-20 

 



Žák ohrožeﾐý školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

Žák ohrožeﾐý školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ  
 

Podle OP VVV se opatřeﾐí zaﾏěřeﾐá ﾐa sﾐižo┗áﾐí předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřují ﾐa žák┞, 
u kterýIh společeﾐské a osoHﾐí faktor┞, jako je etﾐiIký pů┗od, předsta┗ují překážk┞ pro ﾐaplﾐěﾐí jejiIh 
poteﾐIiálu ┗ HudouIíﾏ ži┗otě, a to ┗ Ielé ČR. Akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa pre┗eﾐIi školﾐí ﾐeúspěšﾐosti dětí již 
od předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí se zaﾏěřují ﾐa děti a žák┞ ┗ oHIíIh se soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏi lokalitaﾏi, u 
kterýIh faktor┞, ﾐapř. etﾐiIký pů┗od ﾐeHo soIioekoﾐoﾏiIký status, rodiﾐﾐé zázeﾏí, sekuﾐdárﾐě pak 
zdra┗otﾐí postižeﾐí či zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, předsta┗ují překážk┞ pro ﾐaplﾐěﾐí jejiIh poteﾐIiálu.  
 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlastiΑ :  
•  ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
•  dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
•  ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě;  
•  kázeňské přestupk┞; 
•  ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
•  socio-kulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí.  
 

 

PpŽP ZP str. 19-20 

 



Persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞ 

• Odstraﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ ﾏiﾐ. ヱヲ ﾏěsíIů práIe, sﾐížeﾐí ú┗azku ﾐa ヰ,ヱ ┗┞jﾏa školﾐího 
psychologa (0,5) 

• Výše ú┗azku ┗ šaHloﾐáIh ﾐeﾐí oﾏezeﾐa, ale dle )P ﾏůže ﾏít ヱ praIo┗ﾐík ﾏa┝. ヱ,ヵ 
ú┗z. 

• PraIovﾐí sﾏlouva – ﾐeﾏusí Hýt logolink 

• PraIo┗ﾐí sﾏlou┗a/DPČ/DPP – zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí praIo┗ﾐího poﾏěru ┗ doHě 
realizace projektu 

• PraIo┗ﾐí sﾏlou┗a/DPČ/DPP kroﾏě ﾐáležitostí dle )P ﾏusí oHsaho┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě: 
• Výši ú┗azku a ﾐáze┗ praIo┗ﾐí poziIe 

• PraIo┗ﾐí ﾐáplň 

• Registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu 

• Blíže ┗iz příloha č. ン str. ヲΒヰ 

 

• Report o čiﾐﾐosti – ┗zor Hude z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHu MŠMT 

• V┞plňuje se každý ﾏěsíI, popis praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti ﾏusí odpo┗ídat ﾐáplﾐi práIe ┗ PS 

• EvideﾐIe doIházk┞ – při koﾐtrole ﾐa ﾏístě je potřeHa doložit e┗ideﾐIi doIházk┞ 
daﾐého praIo┗ﾐíka 

 

 



Persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞ 

• Školﾐí asisteﾐt: ヰ,ヱ/ﾏěsíI – ┗šiIhﾐi oprá┗ﾐěﾐí žadatelé 

• Školﾐí speIiálﾐí pedagog/speIiálﾐí pedagog: ヰ,ヱ/ﾏěsíI– MŠ, )Š, ŠK, 
ŠD, )UŠ ふﾐe SVČぶ 

• Školﾐí ps┞Iholog: ヰ,ヵ/ﾏěsíI – MŠ, )Š 

• SoIiálﾐí pedagog: ヰ,ヱ/ﾏěsíI – MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ 

 

• Chůva: ヰ,ヱ/ﾏěsíI - MŠ 

• Školﾐí kariérový poradIe/kariérový poradIe: ヰ,ヱ/ﾏěsíI – )Š, SVČ 

• Koordiﾐátor spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí: ヰ,ヱ/ﾏěsíI – 
)UŠ 

• U persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ﾏůžete ﾐapř. ﾐa ú┗azek ヱ,Β zaﾏěstﾐat ┗íIe 
praIo┗ﾐíků ┝ ﾐeplatí to pro školﾐího ps┞Ihologa ふi kd┞H┞ H┞l ú┗. 1,00 
ﾏusí to Hýt teﾐ saﾏý praIo┗ﾐíkぶ 
 



Školﾐí asisteﾐt 
• ﾐepedagogiIký praIo┗ﾐík 

• ヰ,ヱ/ﾏěsíI 

• ン žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po Ielou doHu realizaIe šaHloﾐ ふaž do 
┗ýše ヱ,ヰ ú┗azku školﾐího asisteﾐta) 

• Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě – ﾐikd┞ se ﾐeu┗ádí koﾐkrétﾐí jﾏéﾐa dětí/žáků – 
pouze kód┞, do ZoR dá┗áte pouze čestﾐé prohlášeﾐí, že t┞to děti/žák┞ ﾏáte 

• Kvalifikace: jako asistent pedagoga (dle §ヲヰ, zák. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH. o PP a vyhl. 
ンヱΑ/ヲヰヰヵ SH. o DVPPぶ, NE rek┗alifikačﾐí kurz 

• Čiﾐﾐosti:  
• Posk┞tuje podporu pedagogůﾏ při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti 

┗e ┗┞učo┗áﾐí i ﾏiﾏo ﾐěj. 
• Posk┞tuje podporu ┗ rodiﾐě, spolupraIuje s rodiči, … 

• Poﾏáhá při roz┗oji ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it, při ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při 
soHěstačﾐosti žáka.   
 



K┗alifikačﾐí předpoklad┞ 

• OHeIﾐě: k┗alifikačﾐí požada┗k┞ ﾏusí Hýt splﾐěﾐ┞ ﾐejpozději ┗ deﾐ 
ﾐástupu  
 

• Výjiﾏka – školﾐí asisteﾐt:  
• Možﾐost v┞užít §22 odst. 7 zákoﾐa o pg. praIo┗ﾐíIíIh a jeho ┗ýklad 

ČŠI 
- skutečﾐá sﾐaha o zaﾏěstﾐáﾐí k┗alifiko┗aﾐého praIo┗ﾐíka 

•       ふdoložit ﾏiﾐ. ヱ iﾐzerát a ﾏiﾐ. ヱ koﾐtakt ﾐa úřad práIeぶ – min. 30 
dﾐů před zaﾏěstﾐáﾐíﾏ ﾐek┗alifiko┗aﾐého 

- Nek┗alifiko┗aﾐý praIo┗ﾐík ﾏusí získat k┗alifikaIi do roka od ﾐástupu 
ﾐa daﾐou poziIi pro účel┞ ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ II 
 

• Doložeﾐí do ZoR: až spolu s doložeﾐíﾏ získaﾐé k┗alifikaIe  
• Viz Příloha č. ン – kap. 7.2 

 



Školﾐí speIiálﾐí pedagog 

• pedagogiIký praIo┗ﾐík 

• ヰ,ヱ/ﾏěsíI 

• ン žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě po 
Ielou doHu realizaIe šaHloﾐ ふaž do ┗ýše ヱ,ヰ ú┗azku 
speIiálﾐího pedagogaぶ 
 

• Kvalifikace: dle § ヱΒ zákoﾐa ヵヶン/ヲヰヰヴ SH. o pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíIíIh 

• Čiﾐﾐosti:  
- Diagﾐostikuje SVP žáků, ┗┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro iﾐtegraIi žáků 

- SpolupraIuje ﾐa ┗┞t┗áří Pláﾐů pg. podpory nebo 
Iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh pláﾐů. 
 



Školﾐí ps┞Iholog 

• pedagogiIký praIo┗ﾐík 

• ヰ,ヵ/ﾏěsíI ふpouze ヱ ps┞Iholog při jakéﾏkoli┗ ú┗azkuぶ 
• ン žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě po 

Ielou doHu realizaIe šaHloﾐ ふaž do ┗ýše ヱ,ヰ ú┗azku školﾐího 
psychologa) 

 

• Kvalifikace: dle § ヱΓ zákoﾐa ヵヶン/ヲヰヰヴ SH. o pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíIíIh 

• Čiﾐﾐosti:  
- Diagﾐostika žáků, posk┞to┗áﾐí koﾐzultaIí žákůﾏ 

- KoﾐzultaIe pro pedagog┞, rodiče, spolupráIe s jiﾐýﾏi 
zařízeﾐíﾏi. 
 



SoIiálﾐí pedagog 

• ﾐepedagogiIký praIo┗ﾐík 

• ヰ,ヱ/ﾏěsíI  
• ン žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po Ielou doHu 

realizaIe šaHloﾐ ふaž do ┗ýše ヱ,ヰ ú┗azku speIiálﾐího 
pedagoga) 

• K┗alifikaIe: VŠ ┗zděláﾐí ┗ oHlasti soIiálﾐí pedagogik┞ ﾐeHo 
VŠ/VOŠ ┗zděláﾐí ┗ oHlasti soIiálﾐí práIe ふdle zákoﾐa č. 
108/2006 Sb. – poziIe soIiálﾐí praIo┗ﾐíkぶ. 

• Čiﾐﾐosti:  
- V┞t┗ářet propojeﾐí ﾏezi školou a dalšíﾏi suHjekt┞ ふpoliIie, 

zdra┗otﾐiIké zařízeﾐí, oHeI, …ぶ 
- MediaIe ﾏezi školou, rodiči, iﾐstituIeﾏi a poﾏoI s 

prá┗ﾐíﾏi a soIiálﾐíﾏi otázkaﾏi 
 



Chů┗a 

• ﾐepedagogiIký praIo┗ﾐík 

• ヰ,ヱ/ﾏěsíI 

• ﾏiﾐ. ヲ d┗ouleté děti, které dosáhﾐou ┗ěku ン let až ┗ ヲ. pololetí školﾐího 
roku  

• Do ﾐaH┞tí účiﾐﾐosti §ヵ odst. ヶ ┗┞hlášk┞ č. ヱヴ/ヲヰヰヵ SH. ふdo ンヱ.Β.ヲヰヲヰぶ 
• K┗alifikaIe: ﾏiﾐ. středoškolské ┗zděláﾐí ┗ oHlasti pedagogik┞, zdra┗otﾐiIt┗í, 

soIiálﾐí péče ﾐeHo splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků dle NSK Chůva pro 
děti do zahájeﾐí poviﾐﾐé školﾐí doIházk┞ ﾐeHo Chů┗a pro hraIí koutk┞ 

 

• Čiﾐﾐosti:  
- )ákladﾐí péče o děti – oHlékáﾐí, h┞gieﾐa, pre┗eﾐIe úrazů, Hezpečﾐost 

- Podpora  ┗ roz┗oji dítěte forﾏou her, ﾏalo┗áﾐí, čteﾐí, řečo┗ýIh her 

 



Školﾐí kariéro┗ý poradIe/Kariéro┗ý 
poradce  

• pedagogiIký praIo┗ﾐík ふdaﾐé škol┞ぶ 
• ヰ,ヱ/ﾏěsíI 

• ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐa podﾏíﾐka pro ┗ýHěr šaHloﾐ┞ 

• K┗alifikaIe: pedagogiIký praIo┗ﾐík daﾐé škol┞  
• Čiﾐﾐosti:  
- Kariéro┗é poradeﾐst┗í, další ┗zdělá┗áﾐí žáků, ideﾐtifikaIe ﾐadáﾐí 
- pro ú┗azek ヰ,ヱ zrealizuje každý ﾏěsíI ﾏiﾐ. ヲ iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí 

s žák┞/studeﾐt┞ ふ┗hodﾐé sﾏěr┞ ┗zdělá┗áﾐí, profesﾐí orieﾐtaIeぶ 
- ヱ setkáﾐí s žákeﾏ lze ﾐahradit ┘orkshopeﾏ pro pedagog┞/rodiče za 

účeleﾏ získáﾐí koﾏpeteﾐIí pedagogů/rodičů při ideﾐtifikaIi 
ﾐadáﾐí/poteﾐIiálu, ﾐeHo za účeleﾏ přípra┗┞ s┞stéﾏu ideﾐtifikaIe a 
podpor┞ ﾐadáﾐí 
 



Koordiﾐátor spolupráIe )UŠ a 
příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí 

• ヰ,ヱ/ﾏěsíI  
• ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐa podﾏíﾐka pro ┗ýHěr šaHloﾐ┞ 

• K┗alifikaIe: ﾏiﾐiﾏálﾐě středﾐí ┗zděláﾐíﾏ s ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ 

• Čiﾐﾐosti:  
• koﾏuﾐikaIe a hledáﾐí ┗hodﾐýIh foreﾏ spolupráIe se 

zástupIi růzﾐýIh orgaﾐizaIí ┗ oHlasti kultur┞ a uﾏěﾐí ふškol┞, 
školská zařízeﾐí, ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, spolk┞, úřad┞, aj.ぶ, 
případﾐě ┗ oHlasti soIiálﾐíIh služeH. 

• pro ú┗azek ヰ,ヱ zrealizuje za jedeﾐ ﾏěsíI ヱ ┘orkshop/kulatý 
stůl – spolupráIe pedagogů a spolupraIujíIíIh orgaﾐizaIí, 
stáže, příklad┞ doHré pra┝e, úpra┗┞ ŠVP, zapojeﾐí 
odHorﾐíků. S ﾐásoHkeﾏ ú┗azku se ﾐásoHí počet akIí. Např. ヲ 
akIe za ﾏěsíI = ú┗. 0,2 

 



PraIovﾐí ﾐesIhopﾐost ふPNぶ a ošetřováﾐí čleﾐa rodiﾐ┞ 
ふOČRぶ v persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh  

• Výstupeﾏ je ┗žd┞ ﾏěsíI práIe ┗ určité ┗ýši ú┗azku, kd┞ se 
do ┗ýstupu započítá┗á i PN při splﾐěﾐí oHou těIhto podﾏíﾐek:  
• ヱ. PN ﾐesﾏí ┗ ráﾏIi ┗┞kazo┗aﾐého ﾏěsíIe přesáhﾐout ヱヴ 

kaleﾐdářﾐíIh dﾐů.  
• ヲ. Ve ┗┞kazo┗aﾐéﾏ ﾏěsíIi ﾐesﾏí zaﾏěstﾐaﾐIi ┗zﾐikﾐout 

ﾐeHo tr┗at ﾐárok ﾐa dá┗ku ﾐeﾏoIeﾐského pojištěﾐí ふtz┗. 
ﾐeﾏoIeﾐskéぶ. NeﾏoIeﾐské ﾐáleží pojištěﾐIůﾏ od ヱヵ. 
kaleﾐdářﾐího dﾐe tr┗áﾐí PN.  
 

• Toto se ﾐetýká OČR - ┗ případě OČR ﾐeﾐí ﾐikd┞ ﾐaplﾐěﾐa 
podﾏíﾐka č. ヲ. Při OČR ┗zﾐiká ﾐárok ﾐa dá┗ku 
ﾐeﾏoIeﾐského pojištěﾐí ふtz┗. ošetřo┗ﾐéぶ od pr┗ﾐího dﾐe 
tr┗áﾐí OČR. 
 



PN a OČR – ﾏožﾐosti řešeﾐí  

• ヱ. )astoupeﾐí jiﾐýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ ﾐa dﾐ┞ 
ﾐepřítoﾏﾐosti – splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh 
předpokladů, uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP 

• Náhrada Ielého ﾏěsíIe Ih┞HějíIíﾏ 
praIo┗ﾐíkeﾏ – úpra┗a sﾏlou┗┞ /DPČ/DPP 

• Sﾐížeﾐí ┗┞kazo┗aﾐé splﾐěﾐé šaHloﾐ┞ o dﾐ┞ 
ﾐepřítoﾏﾐosti – kalkulačka ZoR 

• Viz. Příloha č. ン kap. Α.ヲ  



OsoHﾐostﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů 
- DVPP 

a) Čteﾐářská graﾏotﾐost 
b) MateﾏatiIká graﾏotﾐost 
c) Cizí jaz┞k┞ 

d) OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj 
e) Inkluze – ﾐe pro škol┞ speIiálﾐí ふNeﾐí ﾏožﾐé ﾏěﾐit! 

Jiﾐý SCぶ 
f) Kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí 
g) Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 
h) ICT 

i) Projekto┗á ┗ýuka 

j) Kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí 
 



OsoHﾐostﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů 
- DVPP 

• Naplﾐěﾐí Hagatelﾐí podpor┞ ﾐeﾐí poviﾐﾐé 

• Pravidla:  

• ヱ šaHloﾐa = Β hodiﾐ, šaHloﾐa je ┗oleﾐa ﾐásoHﾐě dle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí 
kurzu 

• pro jedeﾐ kurz lze z┗olit ﾏa┝. ヱヰ šaHloﾐ 

• šaHloﾐu ﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí 
kurzu 

• téﾏa eぶ Iﾐkluze – ﾐe pro škol┞ speIiálﾐí 
• Kurz┞ jsou realizo┗áﾐ┞ prezeﾐčﾐí forﾏou. 
• Kurz ﾏusí Hýt ┗┞Hráﾐ ┗ souladu s ┗ariaﾐtou ┗ žádosti o podporu 

 

• )a ﾐeuzﾐaﾐý výstup se považuje ふ┗iz příloha č. ン, kap. Α.ヲぶ: 
• Kurz DVPP zdarﾏa pro pedagogiIkého praIo┗ﾐíka 

• Vlastﾐí kurz DVPP škol┞ pro ┗lastﾐí pedagog┞  
 



DVPP 

• Posk┞to┗atel prograﾏu ﾏusí ﾏít akreditaIi 
MŠMT, ┗ doHě aHsol┗o┗áﾐí DVPP ﾏusí Hýt 
akreditaIe platﾐá ふplatﾐost akreditaIí je ン rok┞ぶ 

• MŠMT doporučuje, aH┞ si účastﾐík ﾐeIhal ┗┞sta┗it 
d┗a origiﾐál┞ os┗ědčeﾐí – jedﾐo pro ﾐěj a jedﾐo 
pro školu 

• Příloha č. ン ┗ýz┗┞ Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý 
┗ýklad str. 278 – ﾏiﾐiﾏálﾐí údaje, které ﾏusí 
os┗ědčeﾐí oHsaho┗at  
 



Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi 

• pro )Š, SVČ, )UŠ 

• DVPP kurz - 8 hodin – doporučeﾐo pro alespoň polo┗iﾐu 
pedagogiIkého sHoru, ﾏiﾐiﾏálﾐě ┗šak pro ヲ pedagog┞ ふ┗┞t┗ořeﾐí 
týﾏuぶ  

• ヱ šaHloﾐa = ヱ pedagog 

 

• Rozdíl DVPP zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi ふΒ hodiﾐぶ a Vzdělá┗áﾐí ped. sboru:  

• DVPP je určeﾐo pro jedﾐotli┗é pedagog┞, kteří aHsol┗ují ┗zdělá┗aIí 
kurz ┗e staﾐdardﾐíIh podﾏíﾐkáIh posk┞to┗atele kurzu – ﾏožﾐost 
ﾐásoHﾐého ┗ýHěru šaHloﾐ┞ – počítá se s dopra┗ou ﾐa ﾏísto koﾐáﾐí 
kurzu, stra┗ﾐýﾏ atd. 

• Vzdělá┗áﾐí ped. sHoru je určeﾐo pro skupiﾐu pedagogů, za kterýﾏ 
přijede do škol┞ školitel DVPP kurzu ふﾐepočítá s dopra┗ou, stra┗ﾐýﾏ 
atd.) – pe┗ﾐě staﾐo┗eﾐá Βhodiﾐo┗á šaHloﾐa = ﾏiﾐ. Β hodiﾐ 

 



Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů 
prostředﾐiIt┗íﾏ ﾐá┗ště┗  

• pro MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• ┗┞sílajíIí a hostitelská škola 

• podpora: ヱヶh ┗zdělá┗áﾐí pedagoga žadatele: 
- ﾏiﾐ. ヲ ﾐá┗ště┗┞ ┗ Ielko┗é délIe Β hodiﾐ ふﾐapř. ヴ+ヴ, ヶ+ヲぶ 
- Β hodiﾐ ﾐa přípra┗u a ┗┞hodﾐoIeﾐí  
• +  ﾐa┗íI: pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí 

zkušeﾐostí pro pedagog┞ ze s┗é škol┞ 

•    

• 1 hodina = 60 minut 

• )ﾏěﾐa ┗ dokládáﾐí ZoR – odstraﾐěﾐa dohoda o spolupráIi 
škol 
 



Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů 

• pro )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• spolupráIe ン pedagogů – 9 oHlastí ふaぶčteﾐářská graﾏotﾐost, HぶﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost, Iぶ Iizí 
jaz┞k┞, dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj, eぶ iﾐkluze, fぶ kariéro┗é poradeﾐst┗í, gぶ pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí, hぶ ICT, iぶ projekto┗á ┗ýukaぶ.  

• ヱ z pedagogů ﾏůže Hýt pedagog z jiﾐé škol┞ ﾐeHo studeﾐt ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku fakult připra┗ujíIíIh 
HudouIí ped. praIo┗ﾐík┞ 

• Bg. podpora: každý pedagog )Š: ヲヰ hodiﾐ ふヲ┝ヱヰ hodiﾐぶ, pedagog ŠD/ŠK/SVČ/)UŠ: ヱヰ hodiﾐ 

• ヱヰ hodiﾐ ふ= Hlokぶ: ヶ hodiﾐ společﾐého pláﾐo┗áﾐí , ヱ hodiﾐa =ヶヰ ﾏiﾐut,  ヲ hodiﾐ┞ hospitaIí u kolegů 
– 1 hodina= 45 minut, ヲ hodiﾐ┞ ﾐásledﾐé reflexe – 1 hodina= 60 minut)  

• )ﾏěﾐa oproti ŠaHloﾐáﾏ I – ﾐeﾐí oﾏezeﾐí ┗elikosti škol┞ pro ﾏožﾐost zapojeﾐí PP z jiﾐé 
škol┞/studeﾐta 

• SpolupráIe ped. pr.  z jiﾐé škol┞: 
 

• )Š-)Š 

• ŠD/ŠK-ŠD/ŠK 

• SVČ-SVČ 

• )UŠ-)UŠ 

 

• U ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ﾐeﾐí ﾏožﾐé koﾏHiﾐo┗at ped. praIo┗ﾐík┞ ﾐapř. ┗ )Š- PP ze SVČ 

 



Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka 

• pro )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• pedagog + pedagog ﾐeHo pedagog jiﾐé škol┞ ﾐeHo studeﾐt ヴ. či ヵ. ročﾐíku fakult připra┗ujíIí HudouIí pedagogiIké 
praIo┗ﾐík┞ 

• Bg. podpora: ヲヰ hodiﾐ pro každého pedagoga: ヱヰ hodiﾐ ┗ýuk┞ a ヱヰ hodiﾐ přípra┗┞/refle┝e 

• oblasti pro tandemovou ┗ýuku: )Š: rozvoj čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké gramotnosti /┗šiIhﾐi: společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, 
rozvoj klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí 
 

• ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ = ヴヵ ﾏiﾐut 

• ヱ hodiﾐa přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut 

• )ﾏěﾐa ┗ dokládáﾐí ZoR – odstraﾐěﾐ┞ skeny TK – dokládáﾐí hodiﾐ je ﾏožﾐé ┗ zázﾐaﾏu 

• SpolupráIe s PP jiﾐé škol┞: 
 

• )Š – )Š/ŠD/ŠK 

• ŠD/ŠK – ŠD/ŠK/)Š 

• SVČ – SVČ 

• )UŠ – )UŠ/SŠ ふkoﾐzer┗atořeぶ 
 

 

• Klíčo┗é koﾏpeteﾐIe:  
koﾏuﾐikaIe ┗ ﾏateřskéﾏ jaz┞Ie, koﾏuﾐikaIe ┗ IizíIh jaz┞IíIh, ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost a základﾐí sIhopﾐosti ┗ oHlasti 
┗ěd┞ a teIhﾐologií, sIhopﾐost práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi, sIhopﾐost učit se, soIiálﾐí a oHčaﾐské sIhopﾐosti, 
sﾏ┞sl pro iﾐiIiati┗u a podﾐika┗ost, kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí 

 



)apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗ýuk┞ 

• pro MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• spolupráIe pedagoga a odHorﾐíka z praxe 

• spolupráIe ﾏůže proHíhat ﾐapříč předﾏět┞ i ročﾐík┞  
• společﾐě zrealizují ヱヰ hodiﾐ ┗ýuk┞ + ヱヵ hodiﾐ 

přípra┗┞/refle┝e, tj. ﾐa ヱ hodiﾐu ┗ýuk┞ = ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e 

• Bg. podpora: Ielkeﾏ ヲヵ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga  
 

• ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ = ヴヵ ﾏiﾐut 

• ヱ hodiﾐa přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut 

• )ﾏěﾐa ┗ dokládáﾐí ZoR – odstraﾐěﾐ┞ skeny TK – dokládáﾐí 
hodiﾐ je ﾏožﾐé ┗ zázﾐaﾏu 

 



CLIL 

• pro )Š 

• spolupráIe pedagoga-lektora a ヲ pedagogů-ﾐejaz┞kářů 
ふﾐe┗┞učuje z┗oleﾐý Iizí jaz┞kぶ 

• ヱ z pedagogů ﾏůže Hýt pedagog z jiﾐé škol┞ ﾐeHo studeﾐt ヴ. 
ﾐeHo ヵ. ročﾐíku fakult připra┗ujíIíIh HudouIí pg. praIo┗ﾐík┞  

• ヲヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí Iizího jaz┞ka lektora s pedagog┞ 

• ヵ přípra┗ ﾏiﾐilekIí lektor s každýﾏ ﾐejaz┞kářeﾏ 

• ﾐásledﾐě každý ﾐejaz┞kář: 5 CLIL ﾏiﾐilekIí ┗ hodiﾐě 

• Bg. podpora: každý pedagog-ﾐejaz┞kář: ンヰ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
 

• ヱ ┗ýuko┗á lekIe/přípra┗a minilekce: 60 minut 

• 1 minilekce Iizího jaz┞ka ┗ hodiﾐě: ヱヵ-20 min 

 



No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe  
• pro MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• spolupráIe pedagoga-e┝perta ふ┗ daﾐé ﾏetoděぶ a ヲ pedagogů-začátečﾐíků ふ┗ daﾐé ﾏetoděぶ 
• ヱ z pedagogů ﾏůže Hýt pedagog z jiﾐé škol┞ ﾐeHo studeﾐt ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku fakult připra┗ujíIíIh 

HudouIí pg. praIo┗ﾐík┞  
• ヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí ﾐo┗é ﾏetod┞ e┝perta se začátečﾐík┞ 

• ヱ přípra┗a minilekce e┝perta s každýﾏ začátečﾐíkeﾏ 

• Bg. podpora: pedagogo┗é-začátečﾐíIi: každý ヶ hodiﾐ ふヵ hodiﾐ ┗ýuk┞ a ヱ hodiﾐa přípra┗┞/refle┝e 
minilekce) 

 

• ヱ ┗ýuko┗á lekIe/přípra┗a minilekce: 60 minut 

• 1 minilekce Iizího jaz┞ka ┗ hodiﾐě: ヱヵ-20 min 

 

• Ped. prac. z jiﾐé škol┞: 
 

• MŠ-MŠ 

• )Š-)Š 

• ŠD/ŠK-ŠD/ŠK 

• SVČ-SVČ 

• )UŠ-)UŠ 



)apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ 

• pro )Š, )UŠ 

• ICT teIhﾐik půsoHí příﾏo ┗e ┗┞učo┗áﾐí ふspolu s pedagogeﾏぶ 
–teIhﾐiIká podpora 

• Pouze ┗e ┗┞učo┗áﾐí, kd┞ každý žák/účastﾐík ﾏá ICT ﾏoHilﾐí 
zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHlet, smartphone) – školﾐí a/ﾐeHo 
┗lastﾐí zařízeﾐí 

• ICT teIhﾐik )Š, )UŠ:  ヲヵ v┞učovaIíIh hodiﾐ – ﾐapříč 
předﾏět┞, třídaﾏi 

• ﾐa každou ┗┞učo┗aIí hodiﾐu: ヱ přípra┗a ┗ýuk┞ ふteIhﾐiIké 
zajištěﾐí, doﾏlu┗a ﾐad průHěheﾏ hodiﾐ┞ぶ, popis hodiﾐ┞ a 
reflexe. 

• ICT teIhﾐik po hodiﾐě uskladﾐí a zaHezpečí teIhﾐiku 

• ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ = ヴヵ ﾏiﾐut, ﾐeﾐí bg. podpora. 

 



V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
• pro MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ, )UŠ 

• Cíl: ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT ふ= ﾐoteHook┞ a taHlet┞ぶ 
• ヱヶ/ンヲ/ヴΒ/ヶヴ hodiﾐ ┗ýuk┞ = ヱヶ/ンヲ/ヴΒ/ヶヴ týdﾐů ┗ýuk┞ 

• ヱ šaHloﾐa = ヱヰ dětí/žáků/účastﾐíků ふﾏiﾐ. ン ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏぶ = ヱヰ 
ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí  

• ┗ýuka pra┗idelﾐě každý týdeﾐ ふヱh/ヱtýdeﾐぶ 
• ﾐapříč předﾏět┞ ふﾏiﾏo ICTぶ, třídaﾏi 
• Každý zapojeﾐý pedagog = ┗ýuka ﾏiﾐ. ヱ hodiﾐa s expertem, tzn . ﾐeﾏusí odučit 

těIh koﾐkrétﾐíIh ヶヴ hodiﾐ pouze jedeﾐ pedagog, ﾏůže jiIh Hýt ┗íIe,  ale každý 
ﾏusí aHsol┗o┗at ﾏiﾐ. ヱ hodiﾐu s e┝perteﾏ 

• Tuto šaHloﾐu ﾐeﾏůžete zrealizo┗at dří┗e ﾐež jste si z┗olili 
• Ma┝iﾏálﾐě v hodﾐotě dosahujíIí poloviﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí výše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 

daﾐý suHjekt 

• V┞užití ﾐovýIh iﾐovativﾐíIh ﾏetod a sIéﾐářů s ICT v Hěžﾐé výuIe/vzděláváﾐí 
• Pozor ﾐa veřejﾐé zakázk┞ – pokud je hodﾐota zakázk┞ ﾐižší ﾐež ヴヰヰtis. Hez DPH 

ﾐeﾏusí zadávat do s┞stéﾏu, ale je důležité postupovat podle iﾐterﾐíIh předpisů 
škol┞ či zřizovatel 
 



Profesﾐí rozvoj pedagogů prostředﾐiItvíﾏ 
supervize/mentoringu/koučiﾐku 

• pro MŠ, )Š, SVČ, )UŠ 

• pro skupinu 3 – Β pedagogů 

• ヲヰ hodiﾐ společﾐé super┗ize/mentorignu/koučiﾐku + 10 hodin 
iﾐdi┗iduálﾐíIh = Ielkeﾏ ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora 

• Cíl super┗ize: reflekto┗at s┗oji práIi, týﾏo┗ou spolupráIi, u┗ažo┗at o 
proHléﾏo┗ýIh situaIíIh, o s┗ýIh rolíIh, … 

 

• K┗alifikaIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče: 
- VŠ ┗zděláﾐí ┗ oHlasti ps┞Ihologie, pedagogik┞, soIiálﾐíIh ┗ěd, lékařst┗í 
- ﾏiﾐ. ヶ let pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo ┗ poﾏáhajíIí profesi 
- AHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku ┗ super┗izi/mentoringu/koučiﾐku se zá┗ěrečﾐou 

zkouškou  
- )ﾏěﾐa: ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ daﾐého suHjektu ﾏiﾐiﾏálﾐě 1 rok 

před starteﾏ akti┗it┞. 
 



Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

• Pro MŠ, )Š, )uŠ, ŠD, ŠK,SVČ 

• Pedagog a odHorﾐík z pra┝e ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e škole ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí tj. 
taﾏ kde ﾏi do toho ﾐe┗stupuje dopra┗a ┗ délIe ヴ 
┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ – ┗ ráﾏIi Hěžﾐé ┗ýuk┞/┗zdělá┗áﾐí 

• Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí=┗edeﾐí dětí/žáků/účastﾐíků k 
saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí úkolů/řešeﾐí proHléﾏů, 
┗zájeﾏﾐé spolupráIi a  odpo┗ědﾐosti 

• VýHěr odHorﾐíka: ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞ ふosoHa z 
praxe) 

• )a ヱ projekto┗ý deﾐ: doložeﾐí ヱ přípra┗┞ PD, popis jeho 
průHěhu a společﾐá refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 



Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

• pro MŠ, )Š, )UŠ, ŠD, ŠK, SVČ 

• Pedagog a odHorﾐík z pra┝e ﾐapláﾐují a zrealizují projekto┗ý deﾐ pro 
skupiﾐu ヱヰ dětí/žáků/účastﾐíků ふﾏiﾐ. ン ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏぶ ┗ 
délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ┗ ráﾏIi Hěžﾐé ┗ýuk┞/┗zdělá┗áﾐí 

• Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏiﾐ. ヱヰ kﾏ od ﾏísta škol┞ – dle kalkulátoru: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_cs 

• Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí = ┗edeﾐí dětí/žáků/účastﾐíků k saﾏostatﾐéﾏu 
zpraIo┗áﾐí úkolů/řešeﾐí proHléﾏů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a odpo┗ědﾐosti 

• VýHěr odHorﾐíka: ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞ 

• Po skoﾐčeﾐí akti┗it┞: iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí ┗e škole pro ostatﾐí PP 

• )a ヱ projekto┗ý deﾐ: doložeﾐí ヱ přípra┗┞ PD, popis jeho průHěhu a 
společﾐá refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
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Kluby 

• Miﾏoškolﾐí akti┗ita pro )Š, ŠD, ŠK, SVČ 

• Variaﾐt┞: kluH čteﾐářský, záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her, 
koﾏuﾐikaIe ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie, Hadatelský, soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh 
do┗edﾐostí 

• pro ﾏiﾐ. ヶ žáků, ze kterýIh ﾏusí Hýt ﾏiﾐ. ヲ ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

• ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヶ sIhůzek ┗ délIe Γヰ ﾏiﾐut ┗ doHě ヵ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIíIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka  

• průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost akti┗it┞ Αヵ% 

• VedouIí: pedagog z Hěžﾐé ┗ýuk┞ )Š / ┗ Hěžﾐé čiﾐﾐosti ŠD, ŠK, SVČ 

• Čiﾐﾐost kluHu ﾐesﾏí Hýt posk┞to┗áﾐa za úplatu. 
• Pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí: kluH je ﾐo┗ou akti┗itou. To Hude 

proﾏítﾐuto do ŠVP školského zařízeﾐí. 
 



Doučo┗áﾐí žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

• pro )Š 

• doučo┗áﾐí ﾏiﾐ. ン žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ ┗ ヵ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIíIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka  

• průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost akti┗it┞ Αヵ% 

• ┗edouIí: osoHa, která Hude určeﾐa pro ┗edeﾐí 
doučo┗áﾐí 
 

 

• ヱ hodiﾐa doučo┗áﾐí = ヶヰ ﾏiﾐut 

 



OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí s rodiči 

• pro MŠ, )Š, SVČ 

• účast e┝terﾐího odHorﾐíka  
• ヱヲ hodiﾐ ┗ průHěhu realizaIe projektu ふdoporučeﾐá 

forma 6x 2 hodiny) 

• skupiﾐa ﾏiﾐ. Β rodičů ふzákoﾐﾐýIh zástupIůぶ – mohou se 
oHﾏěňo┗at 

• )aﾏěřeﾐí setkáﾐí ﾐapř. :  
- St┞l┞ učeﾐí, ﾏoti┗aIi k učeﾐí, forﾏ┞ hodﾐoIeﾐí 
- Klíčo┗é koﾏpeteﾐIe a jejiIh ┗ýzﾐaﾏ pro ži┗ot 

- V┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek 

• MŠ: zaﾏěřeﾐí ﾐa přechod dítěte z MŠ do ZŠ 

 



Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setkáﾐí  
• pro MŠ, )Š, SVČ, )UŠ 

• Iíleﾏ je podpořit koﾏuﾐitﾐí Iharakter škol/SVČ – akce 
┗e škole ﾐeHo ┗ okolí škol┞ 

• Jedﾐo ヲhodiﾐo┗é setkáﾐí  
• spolupráIe s e┝terﾐistou ﾐeHo jiﾐou orgaﾐizaIí  
• )aﾏěřeﾐí setkáﾐí ﾐapř. :  
- Předﾐášk┞ s diskusí ┗eřejﾐosti 
- Workshop┞, ┗ýsta┗┞, di┗adelﾐí a kulturﾐí akti┗it┞ – 

posíleﾐí soudržﾐosti  
- Další akti┗it┞ ┗e spolupráIi s ﾏístﾐíﾏi orgaﾐizaIeﾏi 

ふdoﾏo┗┞ pro seﾐior┞, NNO, jiﾐé škol┞ a SVČ, …ぶ 



ŠaHloﾐa Úspor┞ k rozděleﾐí  
 

• PodroHﾐé iﾐforﾏaIe Pra┗idla pro žadatel a 
příjeﾏIe )P, ┗erze ン kap. Α.ヲ a ┗ kap. Β.Α 

• Do žádosti o podporu se ﾐev┞Hírá, i kd┞ž je 
u┗edeﾐá ┗ Akti┗itáIh 

• ŠaHloﾐu ┗┞Hírá pouze ┗ žádosti o zﾏěﾐu akti┗it, 
pokud H┞ došlo ke sﾐížeﾐí rozpočtu 

• Rozdíl ﾏezi pů┗odﾐíﾏ a ﾐo┗ýﾏ rozpočteﾏ 
příjeﾏIe zadá┗á do Ielko┗ýIh ﾐákladů ﾐa akti┗itu 
ふjediﾐé je ﾏožﾐé edito┗atぶ 

• Netýká se ﾐedočerpáﾐí jedﾐotli┗ýIh šaHloﾐ – ty se 
┗raIejí ﾐa koﾐIi realizaIe projektu 



Iﾐdikátor┞ 

• Příloha č. ン od straﾐ┞ ヲΒヲ 

• Pra┗idla pro příjeﾏIe a žadatele )P od str. Βヵ 

 

• Iﾐdikátor┞ 

• - ┗ýstupu – k akti┗itáﾏ 

• - ┗ýsledku – k projektu 

• - ﾏilﾐík – tj. 6 00 00 

• VýIhozí hodﾐota iﾐdikátorů je ヰ ┗┞jﾏa iﾐdikátorů ヵ ヱヶ ヱヰ Počet dětí a žáků s 
potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí ┗ orgaﾐizaIe, ヵ ヱΑ ヱヰ Počet dětí, žáků a studeﾐtů 
Roﾏů ┗ podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh, ヵ ヱヵ ヱヰ Celko┗ý počet dětí, žáků, studeﾐtů ┗ 
podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh 

 

• Cílová hodﾐota iﾐdikátorů z Kalkulačk┞ iﾐdikátorů či ┗lastﾐí ┗ýpočet 

 

• Datuﾏ výIhozí hodﾐot┞ je datum předp. zah. realizace projektu 

• Datuﾏ Iílové hodﾐot┞ je datum předp. ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu 



Výstupo┗é a ┗ýsledko┗é iﾐdikátor┞  
• Výstupové iﾐdikátor┞ 

• RealizaIe šaHloﾐ┞ = ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu = ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupo┗ého iﾐdikátoru, 
• tj. ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor je s┗ázáﾐ se šaHloﾐou 

• 5 40 00 Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí ふhodﾐota ┗ žádosti o 
podporu: předpokládaﾐá, ┗ ZoR: dle skutečﾐého počtu DVPPぶ = počet os┗ědčeﾐí  

• 5 05 01 Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí 
• 5 26 01 Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogůﾏ ふﾐapř. 

zapojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ )Š, super┗ize, mentoring, koučiﾐk) 

• 5 26 02 Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí ふﾐapř. spolupráIe s rodiči 
..)  

• 5 12 12 Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí ふﾐapř. kluH┞ pro 
žák┞, doučo┗áﾐí, projekto┗é dﾐ┞ ぶ 

• 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí ふﾐapř. koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á 
setkáﾐíぶ 

• 5 21 06 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapř. ┗┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐíぶ 
 



Výstupo┗é a ┗ýsledko┗é iﾐdikátor┞  
• Výsledkové iﾐdikátor┞ /ﾏilﾐík 

• Výsledko┗ý iﾐdikátor ﾐeﾐí s┗ázáﾐ se šaHloﾐou, je staﾐo┗eﾐ 
za Ielý projekt a poukazuje ﾐa ┗ýsledk┞ projektu.  
 

• 6 00 00 Celko┗ý počet účastﾐíků ふﾏilﾐík, Hagatelﾐí podpora 
24 hodin) –započítá┗ají se ti PP, kteří dosáhﾐou bg. podpory 
- ﾐepoviﾐﾐý k ﾐaplﾐěﾐí. 

• 5 25 10 Počet praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, kteří ┗ pra┝i 
uplatňují ﾐo┗ě získaﾐé pozﾐatk┞ a do┗edﾐosti  - poviﾐﾐý k 
ﾐaplﾐěﾐí  

• 5 10 10 Počet orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita 
┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí  ふ+ ┗┞kazo┗at ヵ ヱヵ ヱヰ, ヵ ヱヶ ヱヰ, ヵ ヱΑ ヱヰぶ 
– poviﾐﾐý k ﾐaplﾐěﾐí 



Bagatelﾐí podpora – ﾏilﾐík ヶ ヰヰ ヰヰ  
• Časo┗á dotaIe aHsol┗o┗aﾐýIh ┗zděl. akIí koﾐkrétﾐí osoH┞ ﾏiﾐ. ヲヴ hodiﾐ 

• Mohou se sčítat seﾏiﾐáře DVPP, taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka, pra┝e, ﾐá┗ště┗┞… 
ふ┗šeIhﾐ┞ šaHloﾐ┞ s iﾐdikátoreﾏ ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰぶ 

• V okaﾏžiku dosažeﾐí Hagatelﾐí podpor┞ je osoHa započítáﾐa do iﾐdikátoru 
6 00 00 - Celko┗ý počet účastﾐíků 

• Neﾐí ﾐutﾐé aktivit┞ pláﾐovat tak, aH┞ každý PP dosáhl hraﾐiIe bag. 
podpory – do Iílové hodﾐot┞ ﾏilﾐíku se ﾐapočítávají pouze ti PP, kteří 
bag. podpor┞ dosáhﾐou ふu kterýIh se to ﾐa při sepisováﾐí ŽoP 
předpokládáぶ. 
 

• Bagatelﾐí podpora se počítá: 

• pro pedagogy - zaﾏěstﾐaﾐIe škol┞ 

• NE pro: - pedagog┞ z jiﾐýIh škol, studeﾐt┞ VŠ, persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞.  
•                     -  pedagog┞ ┗ poziIi „lektorů“ ┗ šaHloﾐáIh CLIL ┗e ┗ýuIe, No┗é 

ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe  
 



Doklado┗áﾐí Hagatelﾐí podpor┞ 

• Iﾐdikátor ヶ ヰヰ ヰヰ Celkový počet účastﾐíků  
• Pro ┗┞kázáﾐí iﾐdikátoru ヶ ヰヰ ヰヰ je ﾐutﾐé praIo┗at ┗ s┞stéﾏu IS ESF 2014+ 

• Registračﾐí údaje do s┞stéﾏu IS ESF ヲヰヱヴ+ oHdrží škola po ┗┞dáﾐí 
Rozhodﾐutí – dato┗ou sIhráﾐkou ﾐeHo depeší. PříjeﾏIe/)ástupIe 
příjeﾏIe se registrují do s┞stéﾏu pouze jedﾐou. 

• V┞plňuje se Karta účastﾐíka OP VVVふideﾐtifikačﾐí údaje podpořeﾐé osoH┞ぶ, 
kterou příjeﾏIe uIho┗á┗á podepsaﾐou účastﾐíkeﾏ pro případﾐou koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě ふdo ZoR se nedokladuje). 

• K ZoR se dokládá jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ účastﾐíků započítaﾐýIh do ヶ ヰヰ ヰヰ ふtj. při 
dosažeﾐí Hagatelﾐí podpor┞ぶ s ozﾐačeﾐíﾏ ﾐo┗ýIh jﾏeﾐ ┗e sledo┗aﾐéﾏ 
oHdoHí. 

• TeIhﾐiIký postup k práIi ┗ s┞stéﾏu ふa Karta účastﾐíka OP VVVぶ je 
z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-
esf-2014-evidence-podporenych-osob-2 

• V kartě účastﾐíka ┗┞plňo┗at pouze žlutá pole ふšedá jsou pro OP)ぶ 
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VazHa ﾏezi ┗ýstupo┗ýﾏi a 
┗ýsledko┗ýﾏi iﾐdikátor┞ 

• Naplﾐěﾐí ┗ýstupo┗ého iﾐdikátoru: 
• ヵ ヴヰ ヰヰ: Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e 

┗zdělá┗áﾐí 
 

•                  Postupﾐé ﾐaplﾐěﾐí ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů: 
• ヶ ヰヰ ヰヰ Celkový počet účastﾐíků ふﾏilﾐík, Hagatelﾐí podpora 

24 hodin) 

• a 

• ヵ ヲヵ ヱヰ Počet praIovﾐíků ve vzděláváﾐí, kteří ┗ pra┝i 
uplatňují ﾐo┗ě získaﾐé pozﾐatk┞ a do┗edﾐosti 

• Nesplﾐěﾐí šaHloﾐ┞:  propočítat ┗ýsledko┗ý iﾐdikátor a 
případﾐě požádat o zﾏěﾐu projektu. 
 



VazHa ﾏezi ┗ýstupo┗ýﾏi a 
┗ýsledko┗ýﾏi iﾐdikátor┞ 

• Naplﾐěﾐí ┗ýstupo┗ýIh iﾐdikátorů: 
• 5 05 01 Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí 
• 5 26 01 Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogůﾏ 

• 5 26 02 Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí  
• 5 12 12 Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí  
• 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 
• 5 21 06 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí  
•                   

•                   Výsledko┗ý iﾐdikátor: 
• ヵ ヱヰ ヱヰ Počet orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí 
• (+ vykazovat 5 15 10, 5 16 10, 5 17 10) 

• Výsledko┗ý iﾐdikátor lze ﾐaplﾐit i Hez splﾐěﾐí ┗ýstupo┗ého iﾐdikátoru. 
 



Splﾐěﾐí akti┗it projektu 

• Splﾐěﾐí účelu dotace 

• Za splﾐěﾐí účelu dotace je po┗ažo┗áﾐo ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupů aktivit 
zjedﾐodušeﾐého projektu v souhrﾐﾐé ┗ýši alespoň 50 % částk┞ 
dotace u┗edeﾐé v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. 

• Pozor na šaHloﾐu Chů┗a (od 1.9.2020 hrazena ze státﾐího rozpočtuぶ! 
• VraIeﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků za nerealizovanou šaHloﾐu 

• Pokud nebude realizo┗áﾐa šaHloﾐa nebo nebude uzﾐáﾐ ┗ýstup 
šaHloﾐ┞ ze strany poskytovatele dotace, potom budou ┗ráIeﾐ┞ 
fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ za tuto nerealizovanou šaHloﾐu   

• VraIeﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků za částečﾐě nerealizovanou šaHloﾐu 

• Pokud nebude realizo┗áﾐa část šaHloﾐ┞ nebo nebude uzﾐáﾐa část 
┗ýstupu v šaHloﾐě, která obsahuje krom Celko┗ýIh ﾐákladů na 
aktivitu také Celko┗é ﾐáklad┞ na jednotku ┗ýstupu, potom budou 
┗ráIeﾐ┞ fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ za ﾐerealizo┗aﾐé jednotky ┗ýstupu. 

 



HodﾐotíIí proIes 

• Od podáﾐí žádosti do v┞dáﾐí PA 

• Kontrola forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí  a přijatelﾐosti: opra┗itelﾐá kritéria  a ﾐeopra┗itelﾐá 
kritéria  30 PD od podáﾐí žádosti 

• Kompletace podkladů pro ┗┞dáﾐí PA  15 PD od ukoﾐčeﾐí FNaP 

• V┞rozuﾏěﾐí: formou iﾐterﾐí depeše a záro┗eň ┗ýz┗a ke koﾐtrole/doplﾐěﾐí 
podkladů pro prá┗ﾐí akt 

• Přípra┗a právﾐího aktu  

• V┞dáﾐí PA 40 PD 

• )asláﾐí zálohové platby  

• Pouze ヱ záloho┗á platHa ┗e ┗ýši ヱヰヰ % ふzpra┗idla odesláﾐa do ンヰ PD od ┗┞dáﾐí PA, 
ﾐejdří┗e ヶヰ dﾐů před pláﾐo┗aﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké realizaIe projektu) 

 

• Délka hodﾐotiIího procesu: cca 5 ﾏěsíIů  

• Neopra┗itelﾐé kritériuﾏ: oprá┗ﾐěﾐost žadatele, žádost podáﾐa elektronicky  

• NaH┞tíﾏ právﾐí moci PA se žadatel stává příjeﾏIeﾏ. Právﾐí moc PA ﾐaHývá dnem 
doručeﾐí příjeﾏIi.  
 



V┞plﾐěﾐí žádosti o podporu na 

portálu IS KPヱヴ+ 

• Pro přístup do portálu IS KPヱヴ+ je ﾐutﾐé pro┗ést 
registraIi ﾐa úvodﾐí stráﾐIe 

• Žadatel ┗┞plﾐí ┗šeIhﾐa po┗iﾐﾐá pole=žlutá 

• Aktuálﾐí eﾏail a ﾏoHil 
• Registračﾐí údaje odešle 

• Na u┗edeﾐý ﾏoHil přijde akti┗ačﾐí klíč 

• Akti┗ačﾐí klíč doplﾐí  a dá odeslat 

• Akti┗ačﾐí URL odkaz dostaﾐe ﾐa ﾏail – ﾐutﾐé do ヲヴ 
hodiﾐ klikﾐout jiﾐak ﾐutﾐá ﾐo┗á registraIe 

• Mail s ┗┞geﾐero┗aﾐýﾏ uži┗atelskýﾏ jﾏéﾐeﾏ – ┗še 
popsáﾐo podroHﾐě ┗ uži┗atelské příručIe od str. ヵ 



V┞plﾐěﾐí žádosti o podporu na 

portálu IS KPヱヴ+ 
• URL aplikace IS KP14+ - https://mseu.mssf.cz 

Pro korektﾐí fuﾐgo┗áﾐí aplikaIe je ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé dodržo┗at s┞stéﾏo┗é 
požada┗k┞ - ﾐa ú┗odﾐí stráﾐIe aplikaIe pod záložkou HW a SW požada┗k┞:  
• Před podáﾐíﾏ žádosti ┗ s┞stéﾏu ﾏusí ﾏít škola platﾐý osoHﾐí k┗alifiko┗aﾐý 

Iertifikát ふelektroﾐiIký podpis), 

• ﾐaiﾐstalo┗aﾐý plugin MS Silverlight ┗ jeho ﾐejﾐo┗ější ┗erzi.  
• Před podáﾐíﾏ žádosti ┗ s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ ﾏusí ﾏít škola připra┗eﾐý 

počítač tak, aH┞ H┞ H┞l koﾏpatiHilﾐí s tíﾏto s┞stéﾏeﾏ – pro┗ést test 
kompatibility  

• BezproHléﾏo┗é fuﾐgo┗áﾐí aplikaIe v prohlížeči Internet Explorer, a to 
pouze v jeho ﾐejﾐo┗ější verzi 

 

• Uživatelská příručka IS KPヱヴ+ Pok┞ﾐ┞ pro v┞plﾐěﾐí žádosti o podporu – 
)jedﾐodušeﾐé projekt┞ – výzva ヶン a ヶヴ: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zadost-o-podporu 

 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.microsoft.com/getsilverlight
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Portál IS KPヱヴ+ 

• Kvalifikovaﾐý Iertifikát ふelektroﾐiIký podpisぶ 
• VšeIhﾐ┞ forﾏuláře ┗ aplikaIi jsou ┗žd┞ podepsáﾐ┞ 

k┗alifiko┗aﾐýﾏ podpisem 

• Přehled posk┞to┗atelů u┗edeﾐ ﾐa stráﾐkáIh Miﾐisterst┗a 
vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-
akreditaci.aspx. 

 

Vlastﾐosti Iertifikátu: 
• K┗alifiko┗aﾐý Iertifikát, aktuálﾐě platﾐý. 
• Certifikát ﾏusí Hýt určeﾐ pro elektroﾐiIké podepiso┗áﾐí 

dokuﾏeﾐtů. 
• Certifikát oHsahuje pri┗átﾐíﾏ klíč. 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx


Portál IS KPヱヴ+ 

• Do aplikaIe se žadatel přihlašuje po zadáﾐí uži┗atelského 
jﾏéﾐa a přístupo┗ého hesla 

• Po hodiﾐě se s┞stéﾏ autoﾏatiIk┞ odhlašuje, proto si stále 
ukládejte 

• Stiskeﾏ tlačítka Žadatel ┗stupuje uži┗atel do s┞stéﾏu – 
No┗á žádost - slouží pro podáﾐí žádosti založí ﾐo┗ou žádost 
– ┗┞Here z ﾐaHídk┞ operačﾐíIh prograﾏů OP VVV a dále 
koﾐkrétﾐí ┗ýz┗u tj. č.ヰヲ_ヱΒ_ヰヶン 

• Profil uži┗atele – zde je ┗hodﾐé doplﾐit koﾐtaktﾐí údaje , 
které Hudou sloužit k zasíláﾐí ﾐotifikaIí ふzprá┗, depeší..ぶ. 
Pokud ┗áﾏ přijde ┗ ráﾏIi projektu zprá┗a, upozorﾐěﾐí ﾐeHo 
depeše, s┞stéﾏ ┗ás upozorﾐí přes e-mail nebo SMS 

 



Portál IS KPヱヴ+ 

KoﾏuﾐikaIe žadatele/příjeﾏIe s ŘO 
 

• KoﾏuﾐikaIe proHíhá prostředﾐiIt┗íﾏ AplikaIe MSヲヰヱヴ+ 

• Depeše – koﾏuﾐikaIe ┗ ráﾏIi týﾏu, koﾏuﾐikaIe s 
poskytovatelem podpory, technickou podporou 

• Upozorﾐěﾐí – iﾐforﾏaIe pro ┗šeIhﾐ┞ uži┗atele – odstá┗k┞, 
zﾏěﾐ┞ ┗ aplikaIi 

• Notifikace – zasíláﾐí upozorﾐěﾐí ﾐa e-ﾏail či ﾏoHil 
 

• Validace subjektu v Registru osob -  ROS 

– http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry 

– 1. 1. 2018 - po┗iﾐﾐost ┗šeIh suHjektů Hýt ┗ registru osoH 
ROS – dle ﾐo┗el┞ zákoﾐa č. ヱヱヱ/ヲヰヰΓ SH.  

 

http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
http://www.szrcr.cz/co-jsou-to-zakladni-registry
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Tlačítko Přístup k projektu 

• Přes tlačítko Přístup k projektu uži┗atel přiřazuje role koﾐkrétﾐíﾏ osoHáﾏ 

• Sprá┗Ie přístupu – založil žádost a ﾏá prá┗o přiřadit k daﾐé žádost další role 
koﾐkrétﾐíﾏ osoHáﾏ 

• Čteﾐář – pouze ﾐáhled 

• Editor – ﾏožﾐost zápisu zﾏěﾐ 

• Sigﾐatář – podepiso┗áﾐí předeﾏ ﾐadefiﾐo┗aﾐýIh úkoﾐů ┗ ráﾏIi daﾐé žádosti 
• )ástupIe sprá┗Ie přístupů ふuži┗atel zastupujíIí sprá┗Ie přístupů s ﾏožﾐostí pře┗zetí 

prá┗ po pů┗odﾐíﾏ sprá┗Iiぶ 
• Pro ﾏožﾐost  fiﾐalizaIe a ﾐásledﾐého podpisu žádosti o podporu je ﾐutﾐé, aH┞ v 

ráﾏIi žádosti v┞stupoval alespoň jedeﾐ uživatel s přiřazeﾐou rolí sigﾐatář 

• SpeIiálﾐí rolí je Sigﾐatář Hez registraIe v IS KPヱヴ+ - vhodﾐé pro uživatele, kteří 
ﾐejsou ﾐeHo ﾐeIhtějí Hýt v aplikaIi registrováﾐi , ale jsou zﾏoIﾐiteli k úkoﾐůﾏ 
souvisejíIíIh s projektovou žádostí – předkládáﾐí žádostí o platHu, zpráv o 
realizaci .. 

 

• Žlutě podHar┗eﾐé dato┗é položk┞ jsou po┗iﾐﾐé k ┗┞plﾐěﾐí, šedé ﾐepo┗iﾐﾐé, pokud 
ﾐeﾐí ┗ýz┗ou ﾐeHo dokuﾏeﾐtaIí staﾐo┗eﾐo jiﾐak 

 

 



Tlačítko Kopíro┗at 

• Slouží k ┗┞t┗ořeﾐí kopie žádosti o podporu – 

ﾐejsou kopíro┗áﾐa data , která sou┗isí s 
fiﾐaﾐčﾐí stráﾐkou projektu, příloh┞ ﾐeHo 
čestﾐá prohlášeﾐí 

• Kopíro┗áﾐí lze pro┗ádět pouze ┗ ráﾏIi stejﾐé 
┗ýz┗┞ 

 



Tlačítko V┞ﾏazat žádost 

• Slouží k odstraﾐěﾐí žádosti – žádost ﾏusí Hýt 
ve stavu rozpraIováﾐa 

• Pokud je již fiﾐalizováﾐa ﾏusí se provést 
Storﾐo fiﾐalizaIe žádosti o podporu a až 
ﾐásledﾐě žádost sﾏazat, storﾐo fiﾐalizaIe 
ﾏůže provést pouze sigﾐatář 

• Žlutě podHar┗eﾐé dato┗é položk┞ jsou po┗iﾐﾐé 
k ┗┞plﾐěﾐí, šedé ﾐepo┗iﾐﾐé, pokud ﾐeﾐí 
┗ýz┗ou ﾐeHo dokuﾏeﾐtaIí staﾐo┗eﾐo jiﾐak 

 



Tlačítko Koﾐtrola 

• Slouží k o┗ěřeﾐí , zda jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
požado┗aﾐé údaje, koﾐtrolu ﾏůže žadatel 
spustit kd┞koli┗ Hěheﾏ proIesu ┗┞plňo┗áﾐí 
žádosti 
 



Tlačítko FiﾐalizaIe 

• Stiskeﾏ tlačítka Finalizace se projekt uzamkne a 
je připra┗eﾐ k podpisu prostředﾐiIt┗íﾏ 
k┗alifiko┗aﾐého elektroﾐiIkého podpisu 
sigﾐatářeﾏ projektu, při fiﾐalizaIi se autoﾏatiIk┞ 
také pro┗ádí koﾐtrola, oHje┗í se upozorﾐěﾐí zda 
IhIe uži┗atel skutečﾐě fiﾐalizaIi pro┗ést  

• Po ukoﾐčeﾐí fiﾐalizaIe již ﾐeﾐí ﾏožﾐé žádost 
editovat 

• Před podpiseﾏ žádosti lze pro┗ést ještě storﾐo 
finalizace – lze žádost opět edito┗at 

 



)áložk┞ ISKPヱヴ+ 

• )áložka Identifikace operace – zkráIeﾐý ﾐáze┗ projektu, t┞p podáﾐí, způsoH podáﾐí  
• )áložka Projekt  

• - ﾐáze┗ projektu Čj a Aj, předpokl. datuﾏ zahájeﾐí, předpokládaﾐé datuﾏ ukoﾐčeﾐí projektu – 

doHa trváﾐí vžd┞ ヲヴ ﾏěsíIů 

• )áložka Popis projektu – ┗┞plňuje se autoﾏatiIk┞ 

• )áložka SpeIifiIké Iíle – dle Kalkulačk┞ 

• )áložka Uﾏístěﾐí – Kraj 

• )áložka Cílo┗á skupiﾐa – dle Příloh┞ č. ン 

• )áložka SuHjekt┞ projektu – žadatel/příjeﾏIe; zřizo┗atel oHeI; zřizo┗atel/ﾐadřízeﾐý kraj – 

validace ROS , ﾏusíte vědět IČO oHIe, IČO kraje ﾐajdete ┗ příručIe 

• Soukroﾏé škol┞ zřizo┗atele ﾐe┗┞plňují 
• )áložka Adres┞ suHjektu – zoHrazí se autoﾏatiIk┞, doručo┗aIí adresu je ﾐutﾐé ┗┞Hrat 

• )áložka OsoH┞ suHjektu – ﾐezapoﾏeﾐout zaškrtﾐou checkbox koﾐtaktﾐí osoHa, statutárﾐí 
orgáﾐ, u suHjektů )řizo┗atel oHIe a )řizo┗atel ﾐadřízeﾐý kraj se ﾐiI ﾐe┗┞plňuje – i kd┞ž jsou 
pole žlutá 

• )áložka Účt┞ suHjektu – zřizo┗atel a kraj účt┞ u ČNB, kraj ﾐajdete ┗ příručIe 



)áložk┞ ISKPヱヴ+ 

• )áložka Akti┗it┞ – dle Kalkulačk┞ , ﾐa koﾐeI Generovat aktivity do 
rozpočtu 

• )áložka Iﾐdikátor┞ – u ﾐěkterýIh dle kalkulačk┞ , ﾐěkteré ﾏusíte ┗┞počítat 

• )áložka Rozpočet – ﾐačte se autoﾏatiIk┞ – je ﾐa┗ázáﾐ ﾐa zál. Aktivity 

• )áložka Přehled zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí – tlačítko rozpad fiﾐaﾐIí 
• )áložka Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ – automaticky 

• )áložka Kategorie iﾐter┗eﾐIí – dle příručk┞ 

• )áložka Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ – automaticky 

• )áložka Čestﾐé prohlášeﾐí – žadatel zaškrtá┗á checkbox 

• )áložka Dokuﾏeﾐt┞ – příloh┞ dle ┗ýz┗┞ Příloha č. ヴ Sezﾐaﾏ příloh k žádosti 
.. 

• )áložka podpis  žádosti  - ﾐejdří┗e  koﾐtrola, pak fiﾐalizo┗at, pak podepsat  
- pouze sigﾐatář – ﾏusí Hýt ┗ přístupu k projektu– vytisknout – založit 
šaﾐoﾐ s dokuﾏeﾐtaIí k projektu 

 



Moﾐitoro┗áﾐí 
• PříjeﾏIi dotaIe 

• Běheﾏ Ielého tr┗áﾐí projektu proHíhá ﾏoﾐitoro┗áﾐí 
• - ﾏoﾐitoro┗aIí zprá┗┞ a ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗┞ 

• - koﾐtrola ﾐa ﾏístě 

• T┞p┞ ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗:  
• PrůHěžﾐá zprá┗a o realizaIi projektu ふZoR) 

• )á┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIe projektu ふZZoR) 

• Moﾐitoro┗aIí oHdoHí je Β ﾏěsíIů tzﾐ. ヲ┝ ZoR, 1x ZZoR 

• Od data zahájeﾐí realizaIe projektu začíﾐá Hěžet ヱ. ﾏoﾐitoro┗aIí 
oHdoHí tj. Β ﾏěsíIů. Po skoﾐčeﾐí ﾏoﾐitoro┗aIího oHdoHí ヲヰ PD ﾐa 
podáﾐí ZoR.  

• ZZoR po ukoﾐčeﾐí projektu ヴヰ PD ﾐa podáﾐí ZZoR 

• ŘO ﾏá ﾐa sIh┗áleﾐí ZoR 40 PD – pokud se ﾐěIo doplňuje tak se 
lhůta sta┗í 
 



Kalkulačk┞ 

• Kalkulačka iﾐdikátorů  

- po┗iﾐﾐá příloha k žádosti o podporu 

- počítá speIifiIké Iíle (opsat do žádostiぶ, hlídá ┗ýši dotace 
celkem i pro jedﾐotli┗é subjekty, počítá ﾐěkteré iﾐdikátor┞  

 

• Kalkulačka iﾐdikátorů pro ZoR  

- po┗iﾐﾐá příloha ke zprá┗áﾏ o realizaci 

- počítá iﾐdikátor┞ za splﾐěﾐé aktivity, ﾐutﾐé u┗ádět 
aHsol┗o┗aﾐé ┗zdělá┗aIí akce – seznam pedagogů do ﾏilﾐíku 
6 00 00, počítá sﾐížeﾐou šaHloﾐu (po zadáﾐí počtu dﾐí 
ﾐepřítoﾏﾐosti v daﾐéﾏ ﾏěsíIiぶ 
 



Publicita projektu 

• Najdete ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe str. ヱヲヴ 

• Běheﾏ realizaIe projektu je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ iﾐforﾏo┗at ┗eřejﾐost o podpoře 
získaﾐé z foﾐdů tíﾏ, že  

• )┗eřejﾐí ﾐa s┗é iﾐterﾐeto┗é stráﾐIe stručﾐý popis projektu, ┗četﾐě jeho Iílů a 
┗ýsledků a zdůrazﾐí, že je ﾐa projekt posk┞to┗aﾐá fiﾐaﾐčﾐí podpora z EU 

• Loga ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh jsou vžd┞ v Harevﾐéﾏ provedeﾐí 
• Ve ┗šeIh ostatﾐíIh případeIh použijte Hare┗ﾐé pro┗edeﾐí, kd┞koli je to ﾏožﾐé 

• Po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe uﾏístí alespoň jedeﾐ plakát o ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗elikosti Aン s 
iﾐforﾏaIeﾏi o projektu ┗četﾐě iﾐforﾏaIe „Teﾐto projekt … ﾐáze┗ projektu … je 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐ E┗ropskou uﾐií“ ﾐa ﾏístě sﾐadﾐo ┗iditelﾐéﾏ pro ┗eřejﾐost –ﾐapř. 
┗stupﾐí prostor┞ škol┞  

• Plakát ┗žd┞ geﾐerujte přes geﾐerátor ﾐástrojů   
• Geﾐerátor ﾐástrojů po┗iﾐﾐé puHliIit┞ pro oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ je dostupﾐý ﾐa 

adrese: https://publicita.dotaceeu.cz 

• Dokuﾏeﾐt┞ Maﾐuál jedﾐotﾐého ┗izuálﾐího st┞lu a Maﾐuál ┗izuálﾐí ideﾐtit┞ 

• http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/pravidla-pro-publicitu 
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Koﾐtakt┞ MŠMT: 

• Koﾐzultačﾐí liﾐka pro projekt┞ 
zjedﾐodušeﾐého v┞kazováﾐí:  
 

- každý praIo┗ﾐí deﾐ od Γ do ヱヵ hodiﾐ 

- tel. +420 234 814 777 

- e-mail: dotazyZP@msmt.cz 

 



Kontakty MAS: 

 

• Iﾐg. Moﾐika KadleIo┗á č.t.: Αヲヵ ンヵン ヱヵヰ 

• Úzeﾏí MAS ┗ ORP Vodňaﾐ┞ 

• PhDr. Alena Cepáko┗á č.t.: ヶヰヲ ンΑン ヵンヶ 

• Úzeﾏí MAS ┗ ORP Písek 


