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Přehled zﾏěﾐ 

Kapitola Bližší určeﾐí zﾏěﾐ┞ oproti verzi ヱ účiﾐﾐé od 15. 11. 2017 Odůvodﾐěﾐí revize 

5.2.4 

V ヶ. odsta┗Ii kapitol┞ doIhází k úpra┗ě, kd┞ ﾏá žadatel 
po┗iﾐﾐost doložit čestﾐé prohlášeﾐí, že oslo┗il s žádostí o 
spolupráIi ﾐejeﾐ ┗šeIhﾐ┞ ředitele, ale i zřizo┗atele škol ﾐa 
úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ, pro které se 
projekt připra┗uje. Doklad┞ prokazujíIí tuto po┗iﾐﾐost 
předkládá před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu. 

U┗edeﾐí do souladu s kapitolou 

6.4 (bod 14.). 

5.2.8 

V┞t┗ořeﾐí kapitol┞ Koﾏeﾐtář k rozpočtu ふpů┗odﾐě H┞l oHsah 
této kapitol┞ u┗edeﾐ ┗ kapitole Β.Α.ヲ PpŽP – oHeIﾐá část, 
verze 4).  

U┗edeﾐí do souladu s PpŽP – 

oHeIﾐá část, ┗erze ヵ.  

5.4 
TerﾏiﾐologiIké a forﾏulačﾐí úpra┗┞, doplﾐěﾐí a upřesﾐěﾐí 
dle ﾐo┗el┞ rozpočto┗ýIh pra┗idel a JMP. 

U┗edeﾐí do souladu s JMP 

a novelou zákoﾐa č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., 
o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh, ┗e 
zněﾐí pozdějšíIh předpisů 
ふúčiﾐﾐost od 1. 1. 2018). 

6.4 

Doplﾐěﾐí Hodu ヱヵぶ Dokladu prokazujíIího oslo┗eﾐí ┗šeIh 
ředitelů MŠ, )Š a )UŠ dle I)O ﾐa úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh spádo┗ého 
oH┗odu ORP/MČ s žádostí o spolupráIi. 

U┗edeﾐí do souladu s kapitolou 

5.2.4, odstavcem 6. 

6.4 

Odstraﾐěﾐ Hod ンぶ Čestﾐé prohlášeﾐí o akti┗ﾐí dato┗é 
schráﾐIe a zá┗azku ﾏít dato┗ou sIhráﾐku akti┗ﾐí po Ielou 
dobu realizace. 

Teﾐto dokuﾏeﾐt již ﾐeﾐí ze straﾐ┞ 
ŘO před ┗┞dáﾐíﾏ PA požado┗áﾐ. 

8.7.2 

Do této kapitol┞ H┞l doplﾐěﾐ te┝t upra┗ujíIí ┗ýši horﾐí 
hraﾐiIe, která ﾐesﾏí Hýt překročeﾐa při staﾐo┗o┗áﾐí sazeH 
odﾏěﾐ z dohod ふDPČ, DPPぶ do rozpočtu projektu ┗ doHě 
zpraIo┗á┗áﾐí žádosti o podporu.  

 

Text v kapitole byl upraven 

s ohledeﾏ ﾐa ┗┞dáﾐí dokuﾏeﾐtu 
Sezﾐaﾏ ﾏezd/platů a ﾏožﾐé 
postup┞ staﾐo┗eﾐí ﾏezd/platů pro 
zaﾏěstﾐaﾐIe/praIo┗ﾐík┞ podílejíIí 
se na realizaci projektů OP VVV, 
verze 3 ふdále jeﾐ „Sezﾐaﾏ 
ﾏezd/platů, ┗erze ン“ぶ, který je 
účiﾐﾐý od ヱ.ヴ.ヲヰヱΒ.  

Úpra┗ou kapitoly je doIíleﾐo, že 
┗šiIhﾐi žadatelé průHěžﾐé ┗ýz┗┞ 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje 
┗zdělá┗áﾐí II ﾏají stejﾐé podﾏíﾐk┞ 

tj., ┗šiIhﾐi ﾏohou pláﾐo┗at do 
rozpočtu projektu ┗ doHě 
zpraIo┗áﾐí žádosti o podporu 

sazH┞ odﾏěﾐ z dohod max. do 

┗ýše horﾐího liﾏitu, pro jehož 
┗ýpočet je použita ﾏěsíčﾐí sazHa 
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┗e ┗ýši ン. k┗artilu daﾐé poziIe 
v ISPV (v dokumentu Seznam 

ﾏezd/platů, ┗erze ン je již 
použí┗áﾐa pro ┗ýpočet horﾐího 
liﾏitu sazH┞ odﾏěﾐ┞ z dohody 

ﾏěsíčﾐí sazHa Γ. deIilu daﾐé 
praIo┗ﾐí poziIe ┗ ISPV). 

8.7.4.3 
Pů┗odﾐí defiﾐiIe paušálﾐíIh ┗ýdajů H┞la odstraﾐěﾐa a H┞la 
ﾐahrazeﾐa ﾐo┗ou defiﾐiIí.  

Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIí pro příjeﾏIe. 

18.10  

Doplﾐěﾐí po┗iﾐﾐé příloh┞ Čestﾐé prohlášeﾐí o oslo┗eﾐí ┗šeIh 
ředitelů MŠ, )Š a )UŠ dle I)O ﾐa úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh spádo┗ého 
oH┗odu ORP/MČ s žádostí o spolupráIi. 

U┗edeﾐí do souladu s kap. 5.2.4 a 

6.4. 

18.10 

Upra┗eﾐ sloupeI „Kdo dokládá“ u po┗iﾐﾐé příloh┞ Doklady 

k oprá┗ﾐěﾐosti žadatele. Města a oHIe ﾐ┞ﾐí dokládají 
prázdﾐou přílohu s te┝teﾏ „ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí“. 

)apraIo┗áﾐo zﾐěﾐí MD č. ヱ 
k Pra┗idlůﾏ pro žadatele a 
příjeﾏIe – speIifiIká část. 
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1. KAPITOLA – ÚVOD 

Pravidel pro žadatele a příjeﾏIe – speIifiIká část pro ┗ýz┗u Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí II 
(MAP II) doplňuje/upravuje Pravidel pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část ふdále jeﾐ „PpŽP – 

oHeIﾐá/speIifiIká část“ぶ. )atíﾏIo PpŽP – oHeIﾐá část upravuje pra┗idla pro ┗šeIhﾐ┞ žadatele 
a příjeﾏIe OP VVV, tato speIifiIká část obsahuje doplňujíIí pra┗idla ┗ýz┗┞ MAP II u rele┗aﾐtﾐíIh 
kapitol.  

PpŽP – speIifiIká část, verze 1 je ┗┞dáﾐa spolu s te┝teﾏ ┗ýz┗┞ ﾐejpozději ┗ deﾐ ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ 
v IS KPヱヴ+. Tato ┗erze pra┗idel je zá┗azﾐá pro ┗šeIhﾐ┞ žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞.  

ŘídiIí orgáﾐ OP VVV ふdále jeﾐ ŘOぶ ﾏá pra┗oﾏoI ┗┞dá┗at další ┗erze pra┗idel/ﾏetodiIké dopis┞ 
k pra┗idlůﾏ, které oHsahují doplňujíIí/upra┗ujíIí podﾏíﾐk┞ pro žadatele a příjeﾏIe. O ┗┞dáﾐí těIhto 
aktualizaIí jsou žadatelé a příjeﾏIi iﾐforﾏo┗áﾐi prostředﾐiIt┗íﾏ aktualit ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ┗ sekci Fondy EU – OP Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí, případﾐě prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐíIh depeší 
v IS KP14+. 

)á┗azﾐost příslušﾐýIh ┗erzí pra┗idel při přípra┗ě a ﾐásledﾐé realizaIi projektu je ┗┞ﾏezeﾐa 
v kapitole 1 PpŽP – oHeIﾐá část. 

2. KAPITOLA – DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Nad ráﾏeI Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část jsou pro tuto ┗ýz┗u speIifiko┗áﾐ┞ ﾐíže 
u┗edeﾐé pojﾏ┞. Pro žadatele/partﾐer┞ jsou ﾐíže u┗edeﾐé speIifikaIe zá┗azﾐé. Akti┗it┞ projektu ﾏusí 
Hýt ┗ souladu s ﾐíže u┗edeﾐýﾏi pojﾏ┞ a jejiIh popiseﾏ, který ﾏusí Hýt při přípra┗ě žádosti o podporu 

i při realizaIi projektu dodržeﾐ.  

Oblasti implementace MAP 

Na základě aﾐalýz┞ projektů ┗ýz┗┞ MAP I a aﾐalýz┞ strategiIkýIh ráﾏIů H┞l┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ ﾐásledujíIí 
oHlasti iﾏpleﾏeﾐtaIe MAP: Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí, Ote┗řeﾐá škola, Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí, Rozvoj 

graﾏotﾐostí a koﾏpeteﾐIí, KoﾏpeteﾐIe pro deﾏokratiIkou kulturu, Regioﾐálﾐí ideﾐtita – spolupráIe 
s koﾏuﾐitou, Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, T┗oři┗ost, iﾐiIiati┗a a podﾐika┗ost a Kariéro┗é poradeﾐst┗í.  

Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí 

Cíleﾏ iﾐkluze je podporo┗at ro┗ﾐé příležitosti dětí ve ┗zdělá┗áﾐí. Společﾐýﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ rozuﾏíﾏe 
┗zdělá┗áﾐí ┗šeIh dětí a žáků společﾐě ┗ hla┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ proudu, ┗četﾐě žáků ﾐadaﾐýIh a žáků se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, a to ┗e ┗šeIh případeIh, kd┞ je to ┗ jejiIh zájﾏu. Pokud se ted┞ 
zákoﾐﾐý zástupIe a školské poradeﾐské zařízeﾐí shodﾐou, že pro ┗zdělá┗áﾐí koﾐkrétﾐího dítěte je 
ﾐej┗hodﾐější ┗olHou Hěžﾐá škola, přísluší ﾏu tako┗á podpora, kterou potřeHuje k toﾏu, aH┞ se ﾏohl 
Io ﾐejlépe ┗zdělá┗at, roz┗íjet a ﾐaplňo┗at s┗ůj iﾐdi┗iduálﾐí poteﾐIiál a překoﾐat tak překážk┞ 
při ┗zdělá┗áﾐí, které ┗┞plý┗ají z jeho zﾐe┗ýhodﾐěﾐí. 

S účiﾐﾐostí od ヱ. září ヲヰヱヶ zaručuje zákoﾐ č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, 
┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „školský zákoﾐ“), ┗šeﾏ 
děteﾏ a žákůﾏ se zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ ┗ případě, kdy je to v jejiIh zájﾏu, takovou podporu, aby se mohli 

úspěšﾐě ┗zdělá┗at a roz┗íjet ┗ Hěžﾐé škole, a to forﾏou široké škál┞ podpůrﾐýIh opatřeﾐí, jejiIhž 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rovn%C3%A9_p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti&action=edit&redlink=1
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fiﾐaﾐIo┗áﾐí zajistí ┗ plﾐé ┗ýši Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞. Pra┗idla ┗zdělá┗áﾐí těIhto 
žáků stejﾐě jako přehled a účel jedﾐotli┗ýIh podpůrﾐýIh opatřeﾐí a postup pro jejiIh posk┞to┗áﾐí 
a použití koﾏple┝ﾐě upra┗uje ┗┞hláška ke školskéﾏu zákoﾐu a její příloh┞ ふv┞hláška č. ヲΑ/ヲヰヱヶ SH., 
o ┗zdělá┗áﾐí žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a žáků ﾐadaﾐýIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů). 

Otevřeﾐá škola 

Tako┗á škola, která je ote┗řeﾐá ﾐo┗ýﾏ treﾐdůﾏ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ﾐo┗ýﾏ ﾏetodáﾏ z┗┞šo┗áﾐí 
koﾏpeteﾐIí dětí, žáků a pedagogů a ote┗řeﾐá pro spolupráIi s rodiči dětí a žáků, zřizo┗ateli, orgáﾐ┞ 
státﾐí sprá┗┞ a ┗šeﾏi ostatﾐíﾏi aktér┞ forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. Škola, která čiﾐí 
opatřeﾐí ┗ toﾏto sﾏěru, ﾐaplňuje ┗izi ote┗řeﾐé škol┞. Pro potřeH┞ ┗ýz┗┞ ┗šak Ihápeﾏe tuto oHlast 
v širšíﾏ sﾏ┞slu slo┗a, tj. ﾐejedﾐá se pouze o koﾐkrétﾐí školu, ale o sﾐahu o ote┗řeﾐé ┗zdělá┗áﾐí 
v úzeﾏí.  

Předškolﾐí vzděláváﾐí  

Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí je součástí forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí a je legislati┗ﾐě upra┗eﾐo ┗e školskéﾏ 
zákoﾐě. Orgaﾐizuje se pro děti ┗e ┗ěku zpra┗idla od tří do šesti let. 

Rozvoj gramotností a koﾏpeteﾐIí 

Roz┗íjeﾐí graﾏotﾐostí jako ┗šeoHeIﾐé složk┞ ┗zděláﾐí H┞ ﾏělo Hýt jedﾐíﾏ z hla┗ﾐíIh Iílů Ielého 
┗zdělá┗aIího procesu. Patří ﾏezi ﾐezH┞tﾐé předpoklad┞ k roz┗íjeﾐí klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. Pro potřeH┞ 
┗ýz┗┞ Ihápeﾏe graﾏotﾐosti tak, jak jsou defiﾐo┗áﾐ┞ ┗ dokumentech PISA a Národﾐího ústa┗u 
pro ┗zdělá┗áﾐí. 
MateﾏatiIká graﾏotﾐost je sIhopﾐost jediﾐIe forﾏulo┗at, použí┗at a iﾐterpreto┗at ﾏateﾏatiku 
v růzﾐýIh koﾐte┝teIh. )ahrﾐuje ﾏateﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí, použí┗áﾐí ﾏateﾏatiIkýIh pojﾏů, postupů, 
faktů a ﾐástrojů k popisu, ┗┞s┗ětlo┗áﾐí a předpo┗ídáﾐí je┗ů. Poﾏáhá jediﾐIi si u┗ědoﾏit, jakou roli 
ﾏateﾏatika hraje ┗e s┗ětě, a dík┞ toﾏu sprá┗ﾐě usuzo┗at a rozhodo┗at se tak, jak to ┗┞žaduje 
koﾐstrukti┗ﾐí, aﾐgažo┗aﾐé a reflekti┗ﾐí oHčaﾐst┗í. 
Čteﾐářská graﾏotﾐost zﾐaﾏeﾐá sIhopﾐost porozuﾏět psaﾐéﾏu te┝tu, přeﾏýšlet o ﾐěﾏ a použí┗at 
jej k dosaho┗áﾐí určitýIh Iílů, k roz┗oji ┗lastﾐíIh sIhopﾐostí a ┗ědoﾏostí a k akti┗ﾐíﾏu začleﾐěﾐí 
do ži┗ota společﾐosti. Jedﾐá se o Ieloži┗otﾐě se roz┗íjejíIí ┗┞Ha┗eﾐost člo┗ěka ┗ědoﾏostmi, 

do┗edﾐostﾏi, sIhopﾐostﾏi, postoji a hodﾐotaﾏi potřeHﾐýﾏi pro uží┗áﾐí ┗šeIh druhů te┝tů ┗ růzﾐýIh 
iﾐdi┗iduálﾐíIh i soIiálﾐíIh koﾐte┝teIh. 
 

Kompetence pro demokratickou kulturu  

Podpora roz┗oje koﾏpeteﾐIí pro deﾏokratiIkou kulturu ふ┗četﾐě ﾐaplňo┗áﾐí opatřeﾐí KoﾐIepIe 
podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰぶ zejﾏéﾐa u žáků základﾐíIh škol, ┗iz: 
http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace . Cíleﾏ je podporo┗at zejﾏéﾐa akti┗ﾐí zapojeﾐí žáků 
do rozhodo┗aIíIh proIesů a do o┗li┗ňo┗áﾐí společeﾐského a deﾏokratiIkého ži┗ota. Naplﾐěﾐí 
téﾏatu ┗┞Ihází z hodﾐot, postojů, do┗edﾐostí a zﾐalostí, které t┗oří ﾏodel koﾏpeteﾐIí 
pro demokratickou kulturu – viz Kompetence pro demokratickou kulturu - 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/download/822/COV_CDC-shrnuti_web[dot]pdf. Cíleﾏ je zejﾏéﾐa 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace
http://www.obcanskevzdelavani.cz/download/822/COV_CDC-shrnuti_web%5bdot%5dpdf
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budo┗áﾐí hodﾐot lidské důstojﾐosti a lidskýIh prá┗, hodﾐot deﾏokraIie a prá┗ﾐího státu, oHčaﾐského 
postoje, do┗edﾐosti spolupráIe, do┗edﾐosti řešit proHléﾏ┞ a kritiIké poIhopeﾐí s┗ěta. 

Regioﾐálﾐí ideﾐtita – spolupráIe s komunitou  

Důraz je kladeﾐ ﾐa ﾏístﾐě zakot┗eﾐé učeﾐí se zdůrazﾐěﾐíﾏ ┗azH┞ ﾐa ekologiIká, kulturﾐě - soIiálﾐí 
a ekoﾐoﾏiIká téﾏata, které se zaﾏěřují ﾐa aktuálﾐí ﾏístﾐí téﾏata, ┗četﾐě zapojeﾐí ﾏístﾐíIh spolků, 
kﾐiho┗eﾐ, ﾏuzeí a posk┞to┗atelů ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do ┗ýuk┞.  

Komunita je skupina lidí žijíIíIh ┗ jedﾐoﾏ regioﾐu / ┗ jedﾐé oHlasti. 

Koﾏuﾐitﾐí ┗zdělá┗áﾐí je proIes, který zapojuje lidi Hez rozdílu ┗ěku do ži┗ota koﾏuﾐit┞ tak, 
že uspokojuje jejiIh ┗zdělá┗aIí, soIiálﾐí, kulturﾐí ﾐeHo rekreačﾐí potřeH┞. 

Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí  

Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí iﾐtegruje přírodo┗ědﾐé, teIhﾐiIké a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělá┗áﾐí. Jedﾐá se 
o propojeﾐí ┗šeoHeIﾐé a odHorﾐé složk┞ ┗zdělá┗áﾐí, společeﾐsko┗ědﾐíIh a huﾏaﾐitﾐíIh předﾏětů, 
ﾏateﾏatik┞, pol┞teIhﾐiIkýIh i uﾏěleIkýIh předﾏětů.  

Polytechnické ┗zdělá┗áﾐí ﾏá posilo┗at zájeﾏ ﾐejeﾐ o teIhﾐiIké, ale i o přírodo┗ědﾐé 
a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí oHor┞. 

KoﾐIept STEM ┗zﾐikl pro ozﾐačeﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHoreIh: přírodﾐí ┗ěd┞ ふSIieﾐIeぶ, teIhﾐika ふTeIh-

nology) a technologie (Engineering) a matematika (Matematics), reflektuje aktuálﾐí zﾏěﾐ┞ ┗ pojetí 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zděláﾐí, a to společeﾐské zﾏěﾐ┞, roz┗oj ┗ědeIkého a teIhﾐologiIkého ┗ýzkuﾏu 
a ┗ý┗oje, aktuálﾐí téﾏata a proHléﾏ┞: gloHálﾐí ekologiIké otázk┞, tr┗ale udržitelﾐý roz┗oj, klesajíIí 
oHlíHeﾐost teIhﾐiIkýIh a přírodo┗ědﾐýIh oHorů, iﾐterdisIipliﾐárﾐí ┗ztah┞, iﾐtegraIi oHsahů 
předﾏětů, redukIi oHsahu uči┗a a zaﾏěřeﾐí ﾐa Hěžﾐý ži┗ot, z┗ýšeﾐí zastoupeﾐí praktiIkýIh čiﾐﾐostí 
a osoHﾐíIh zkušeﾐostí.  

V současﾐé doHě je teﾐto koﾐIept dále roz┗íjeﾐ a rozšiřo┗áﾐ ﾐa STEAM (A – arts, sIhopﾐost t┗ořit, 
formulovat, prezentovat), STREAM (R – ritiﾐg, z┗ládﾐutí jaz┞ka ┗ěd┞ぶ či STEAMIE ふIE – include 

e┗er┞oﾐe, každý ﾏůže Hýt ┗zdělá┗áﾐ, iﾐkluze do ┗zdělá┗áﾐíぶ. 

Tvořivost, iﾐiIiativa a podﾐikavost  

Iniciativou, podﾐika┗ostí a t┗oři┗ostí se rozuﾏí sIhopﾐost jediﾐIe pře┗ádět ﾏ┞šleﾐk┞ do pra┝e, která 
předpokládá t┗oři┗ost, sIhopﾐost ﾐést rizika, pláﾐo┗at a řídit projekt┞ s Iíleﾏ dosáhﾐout určitýIh Iílů. 
Tato sIhopﾐost je příﾐosﾐá pro jedﾐotli┗Ie ﾐejeﾐ ┗ jeho každodeﾐﾐíﾏ ži┗otě doﾏa a ┗e společﾐosti, 
ale i ﾐa praIo┗išti. Poﾏáhá člo┗ěku poIhopit sou┗islosti jeho práIe a uﾏožňuje ﾏu Ihopit se 
příležitostí. Podle zá┗ěrů E┗ropské koﾏise defiﾐo┗aﾐýIh ┗ strategii E┗ropa ヲヰヲヰ ﾏusí ﾏít do koﾐIe 
roku ヲヰヲヰ každý žák počátečﾐího ┗zdělá┗áﾐí praktiIkou zkušeﾐost s ┗ýIho┗ou k podnikavosti.  

KoﾏpeteﾐIe podporujíIí t┗oři┗ost, iniciativu a podnikavost jsou zejﾏéﾐa kritiIké ﾏ┞šleﾐí (schopnost 

orieﾐto┗at se ┗ iﾐforﾏaIíIh a ┗┞hodﾐoIo┗at je), ┗iděﾐí příležitostí, iﾐiIiati┗a a akti┗ita (schopnost 

akti┗ﾐě ┗┞hledá┗at ┗hodﾐé příležitosti a ┗┞uží┗at je), kreati┗ﾐí ﾏ┞šleﾐí a t┗oři┗ost (schopnost 

přiIházet s ﾐápad┞ a dále je roz┗íjet), strategiIké řízeﾐí (koﾏHiﾐačﾐí sIhopﾐosti, sIhopﾐost zpraIo┗at 
ﾐápad┞ do podoH┞ záﾏěrů, sIhopﾐost před┗ídat a dlouhodoHě pláﾐo┗at), týﾏo┗á práIe (leadership 

a sIhopﾐost práIe ┗ týﾏu), flexibilita (sIhopﾐost přizpůsoHo┗at se zﾏěﾐáﾏ, vytrvalost a smysl 
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pro zodpo┗ědﾐost), přijíﾏáﾐí rizika (sIhopﾐost ┗┞hodﾐoIo┗at a akIepto┗at přiﾏěřeﾐé riziko), fiﾐaﾐčﾐí 
po┗ědoﾏí (sIhopﾐost ┗idět ┗ěIi ┗e fiﾐaﾐčﾐíIh sou┗islosteIh). 

Kariérové poradeﾐství  

Kariéro┗é poradeﾐst┗í je s┞stéﾏ poradeﾐskýIh služeH, jejiIhž Iíleﾏ je poﾏáhat jedﾐotli┗Iůﾏ 
jakéhokoli┗ ┗ěku při rozhodo┗áﾐí ┗ otázkáIh ┗zdělá┗áﾐí, profesﾐí přípra┗┞, ┗olH┞ zaﾏěstﾐáﾐí a roz┗oji 
kariér┞ ┗ kterékoli┗ fázi jejiIh ži┗ota. Jsou to ﾏj. akti┗it┞ realizo┗aﾐé ┗e školáIh, které ﾏají poﾏoIi 
žákůﾏ a studeﾐtůﾏ ujasﾐit si ┗lastﾐí kariérﾐí Iíle a porozuﾏět s┗ětu práIe. Pod kariéro┗é poradeﾐst┗í 
zahrﾐujeﾏe i iﾐdi┗iduálﾐí ﾐeHo skupiﾐo┗é poradeﾐst┗í zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗olHu ┗zdělá┗aIí a profesﾐí 
dráh┞, ┗olHu pr┗ﾐího zaﾏěstﾐáﾐí, zﾏěﾐu zaﾏěstﾐáﾐí, ﾐá┗rat do praIo┗ﾐího proIesu.  

Výklad dalšíIh pojﾏů 

Efektivﾐí forﾏ┞ profesﾐího rozvoje pedagogiIkýIh praIovﾐíků  

)┗┞šo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾏusí proHíhat forﾏaﾏi, ┗e kterýIh pedagogičtí 
praIo┗ﾐíIi ┗┞stupují jako akti┗ﾐí suHjekt, ﾏají ﾏožﾐost sdílet s┗é dosa┗adﾐí zkušeﾐosti, reflekto┗at 
s┗oji pedagogiIkou čiﾐﾐost, koopero┗at s dalšíﾏi pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞, ale i s ┗ýzkuﾏﾐík┞ 
v daﾐé oHlasti. Cíleﾏ H┞ ﾏělo Hýt ﾐejeﾐ z┗ýšeﾐí úro┗ﾐě praktiIkýIh do┗edﾐostí, ale přede┗šíﾏ získáﾐí 
zﾐalostí a do┗edﾐostí, které uﾏožﾐí pedagogiIkéﾏu praIo┗ﾐíko┗i ┗olit odpo┗ídajíIí ┗zdělá┗aIí 
strategie podle koﾐkrétﾐíIh potřeH daﾐé tříd┞ i jedﾐotli┗ýIh žáků. Jako ┗hodﾐé se je┗í ﾐapříklad 
ﾐásledujíIí forﾏ┞: 

- Lesson study (LS1 je speIifiIká forﾏa dalšího ┗zdělá┗áﾐí učitelů založeﾐá ﾐa iﾐteﾐzi┗ﾐí spolupráIi 
ﾐěkolika učitelů stejﾐé škol┞ ﾐeHo růzﾐýIh škol, doporučeﾐa je účast e┝perta ふﾐapříklad didaktika 
z ┗┞soké škol┞ ┗zdělá┗ajíIí učitele, ﾐeﾐí ┗šak ﾐutﾐáぶ. Skupiﾐa společﾐě pláﾐuje ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 
a ┗┞t┗áří podroHﾐé přípra┗┞. Hodiﾐa je jedﾐíﾏ z učitelů realizo┗áﾐa a zpra┗idla zaIh┞Ieﾐa 
na ┗ideozázﾐaﾏ, aH┞ ﾏohla Hýt skupiﾐou detailﾐě aﾐal┞zo┗áﾐa. Po úpra┗áIh přípra┗┞ je hodiﾐa 
připra┗eﾐa pro další žák┞. 

Cíleﾏ  LS je porozuﾏět, jak se žáIi učí a jak u┗ažují, a jak jejiIh učeﾐí a u┗ažo┗áﾐí ovlivnit. LS 

sestá┗á z ﾐěkolika etap: 

1. Učitelé ideﾐtifikují Iíl ┗ýuk┞ podle toho, Io ┗idí jako podstatﾐé pro s┗é žák┞ ﾐeHo Io podle 
ﾐiIh ┗┞žaduje zﾏěﾐu. 

2. V souladu s Iíli učitelé pláﾐují e┝periﾏeﾐtálﾐí hodiﾐu/y a sepisují podroHﾐé přípra┗┞ ┗četﾐě 
očeká┗aﾐýIh reakIí žáků, jejiIh t┞piIkýIh Ih┞H apod. 

3. Jedeﾐ z učitelů realizuje e┝periﾏeﾐtálﾐí hodiﾐu, ostatﾐí ji sledují. 

4. Učitelé společﾐě reflektují ┗ýuku ふs podporou ┗ideozázﾐaﾏuぶ s Iíleﾏ zjistit, jak bylo 

dosažeﾐo pláﾐo┗aﾐýIh Iílů, Io se žáIi ﾐaučili a kde doIházelo k proHléﾏůﾏ. 

5. Učitelé upra┗ují Iíle a pláﾐ ┗ýuk┞ a realizují hodiﾐu s jiﾐýﾏi žák┞. 

6. Učitelé sepisují zprá┗u o LS. 
                                                 
1  VíIe ┗iz Voﾐdro┗á N., ChaIho┗á J., Coufalo┗á J., Krátká M.: „Lessoﾐ stud┞“ ┗ českýIh podﾏíﾐkáIh: Jak učitelé ┗ﾐíﾏali 

s┗ou účast a jaký ┗li┗ ﾏěla ﾐa jejiIh ┗šíﾏáﾐí si didaktiIko-ﾏateﾏatiIkýIh je┗ů, dostupﾐé z http://www.scied.cz/ 

/index.php/pedagogika/article/viewFile/321/282.  

http://www.scied.cz/%20/index.php/pedagogika/article/viewFile/321/282
http://www.scied.cz/%20/index.php/pedagogika/article/viewFile/321/282
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Náﾏět┞ ke spolupráIi učitelů při přípra┗ě a refle┝i ┗┞učo┗áﾐí, ﾐatočeﾐé hodiﾐ┞ oHsahuje stručﾐý 
ﾏaﾐuál připra┗eﾐý ČŠI ふ┗ projektu NIQESぶ ﾐa základě zkušeﾐostí s realizaIí tz┗. lessoﾐ stud┞ 

(matematiky) – Jak reflekto┗at ┗lastﾐí pra┝i2. 

- Týﾏo┗á ┗ýuka – podstatou ﾏetod┞ je spolupráIe ┗íIe učitelů ﾐa ┗ýuIe ┗ jedﾐé třídě. Týﾏ ﾏůže 
Hýt složeﾐ z učitelů stejﾐé aproHaIe, z učitelů růzﾐýIh oHorů, ale ﾐapříklad i z učitele, oHoro┗ého 
didaktika a studeﾐta učitelst┗í. To, že d┗a ﾐeHo ┗íIe učitelů učí společﾐě stejﾐé žák┞ ┗e stejﾐé 
doHě a ┗e stejﾐé třídě, uﾏožňuje ┗íIe respekto┗at iﾐdi┗iduálﾐí z┗láštﾐosti každého žáka a ┗olit 
ﾏetod┞, které odpo┗ídají jeho zaﾏěřeﾐí a sIhopﾐosteﾏ. Současﾐě ┗íIe ┗┞učujíIíIh přiﾐáší růzﾐé 
pohled┞ ﾐa daﾐou proHleﾏatiku a růzﾐé přístup┞ a řešeﾐí. 

- Mentoring – forﾏa profesﾐího roz┗oje učitele/pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, která oHsahuje jedﾐak 
e┝pertﾐí zﾐalost, oHoro┗ou a ﾏetodologiIkou připra┗eﾐost, jedﾐak proIesﾐí zﾐalost, ted┞ zﾐalost 
proIesu učeﾐí dospělýIh a iﾐdi┗idualizo┗aﾐý přístup zohledňujíIí dosa┗adﾐí koﾏpeteﾐIe 
učitele/pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. Učitel ﾐeﾐí ke zﾏěﾐě ┗edeﾐ pouze ┗ﾐějšíﾏi faktor┞, 
ale poﾏoIí ﾏeﾐtora získá┗á ┗ﾐitřﾐí ﾏoti┗aIi ke zﾏěﾐě. Meﾐtoreﾏ ﾏůže Hýt zkušeﾐější kolega 
z daﾐé škol┞, ale i odHorﾐík z prostředí ﾏiﾏo školu ふučitel jiﾐé škol┞, didaktik matematiky nebo 

českého jaz┞ka z ┗┞soké škol┞ ┗zdělá┗ajíIí učiteleぶ. Je ┗hodﾐé prefero┗at ﾏeﾐtoriﾐg před 
koučo┗áﾐíﾏ, protože Iíleﾏ je roz┗íjet učitele/pedagogiIkého praIo┗ﾐíka ﾐejeﾐ pro současﾐou 
práIi, pro řešeﾐí aktuálﾐíIh situaIí, ale i pro HudouIﾐost. 

VšeIhﾐ┞ u┗edeﾐé ﾏetod┞ oHsahují iﾏpleﾏeﾐtačﾐí složku a přesou┗ají zodpo┗ědﾐost za ┗lastﾐí učeﾐí 
a iﾏpleﾏeﾐtaIi ﾐo┗ýIh pozﾐatků ﾐa saﾏotﾐého učitele. Jsou ┗esﾏěs časo┗ě a orgaﾐizačﾐě ﾐáročﾐé, 
ale efekti┗ﾐější ﾐež klasiIké předﾐášk┞ a seﾏiﾐáře realizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
učitelů. 

PrůHěh a ┗ýsledk┞ lze dokuﾏeﾐto┗at forﾏou portfolia pedagoga. Lze také užít ﾏetodu Lessons 

learned – učitel strukturo┗aﾐě zazﾐaﾏeﾐá zkušeﾐosti, které získal ┗ průHěhu projektu, u┗ede 
proHléﾏ┞, se kterýﾏi se potýkal, a způsoH┞, kterýﾏi je řešil. Současﾐě zazﾐaﾏeﾐá poziti┗ﾐí je┗┞ 
v průHěhu projektu tak, aH┞ ┗zﾐikl ﾏateriál použitelﾐý pro další učitele a škol┞, které Hudou oHdoHﾐé 
aktivity realizovat. 

Forﾏálﾐí vzděláváﾐí  

Forﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí se odehrá┗á zejﾏéﾐa ┗e školáIh a jeho prostředﾐiIt┗íﾏ lze dosáhﾐout stupňů 
vzděláﾐí ふzákladﾐího ┗zděláﾐí, základů ┗zděláﾐí, středﾐího ┗zděláﾐí, středﾐího ┗zděláﾐí s ┗ýučﾐíﾏ 
listeﾏ, středﾐího ┗zděláﾐí s ﾏaturitﾐí zkouškou, ┗┞ššího odHorﾐého ┗zděláﾐí ┗ koﾐzer┗atoři, ┗┞ššího 
odHorﾐého ┗zděláﾐí, ┗┞sokoškolského ┗zděláﾐíぶ. )ﾐak┞ IharakteristiIké pro forﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
v České repuHliIe ┗┞kazuje ro┗ﾐěž ┗zdělá┗áﾐí předškolﾐí, základﾐí uﾏěleIké a jaz┞ko┗é. FuﾐkIe, Iíle, 
oHsah┞, orgaﾐizačﾐí forﾏ┞ a způsoH┞ hodﾐoIeﾐí jsou defiﾐo┗áﾐ┞ a legislati┗ﾐě ┗┞ﾏezeﾐ┞. 

Kolegiálﾐí forﾏa podpor┞  

Kolegiálﾐí forﾏou podpor┞ se pro potřeH┞ ┗ýz┗┞ ﾏ┞slí spolupráIe ﾏezi pedagog┞ ﾐa┗zájeﾏ 
a pedagog┞ a praIo┗ﾐík┞ ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふ┗iz Neforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ, kteří společﾐě hledají 
┗hodﾐé postup┞, které Hudou ﾏít Io ﾐej┗ětší dopad ﾐa roz┗oj každého dítěte i žáka, a jejiIh 
                                                 
2  Dostupﾐé z http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-aktivity/TALIS-2013-Videohodiny-a-

doplnkove-materialy-k-les a http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS  

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-aktivity/TALIS-2013-Videohodiny-a-doplnkove-materialy-k-les
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-aktivity/TALIS-2013-Videohodiny-a-doplnkove-materialy-k-les
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS


Výzvy PO3 Iﾐdividuálﾐí projekty Místﾐí akčﾐí pláﾐy rozvoje vzděláváﾐí II  - Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe - speIifiIká část 

Číslo ┗┞dáﾐí: 2 Datuﾏ účiﾐﾐosti: 10.4.2018 Stráﾐka 12 z 59 

 

spolupráIe jiﾏ přiﾐáší ┗zájeﾏﾐě užitečﾐé podﾐět┞. Cíleﾏ této spolupráIe je úspěIh každého dítěte 
ﾐeHo žáka a osoHﾐostﾐí i profesﾐí roz┗oj pedagogů i praIo┗ﾐíků ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí. RealizaIí 
projektů se pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí učí s┗é zkušeﾐosti a do┗edﾐosti 
předá┗at jiﾐéﾏu pedagogo┗i/praIo┗ﾐíko┗i ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí.  

Neforﾏálﾐí vzděláváﾐí  

Neforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí se uskutečňuje ﾏiﾏo s┞stéﾏ forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ﾐe┗ede k uIeleﾐéﾏu 
školskéﾏu ┗zděláﾐí. Jedﾐá se o orgaﾐizo┗aﾐé ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ ﾏiﾏo ráﾏeI za┗edeﾐého 
ofiIiálﾐího školského s┞stéﾏu, které zájeﾏIůﾏ ﾐaHízí záﾏěrﾐý roz┗oj ži┗otﾐíIh zkušeﾐostí, 
do┗edﾐostí a postojů, založeﾐýIh ﾐa uIeleﾐéﾏ s┞stéﾏu hodﾐot. T┞to akti┗it┞ Hý┗ají zpra┗idla 
doHro┗olﾐé. Orgaﾐizátor┞ jsou sdružeﾐí dětí a ﾏládeže a další ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe ふNNOぶ, 
┗zdělá┗aIí ageﾐtur┞, kluH┞, kulturﾐí zařízeﾐí a další. Pro účel ┗ýz┗┞ je zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ふ┗iz )ájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐíぶ součástí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

Propojováﾐí forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí  

Propojo┗áﾐí forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí (viz Forﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふ┗iz 
Neforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí) může ┗e ┗ýz┗ě proHíhat ┗e ┗šeIh ﾐíže u┗edeﾐýIh oHlasteIh: 
- Propojo┗áﾐí forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi prograﾏů pro děti a žák┞ - budou 

zohledﾐěﾐa speIifika ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふHudou pro děti a žák┞ atrakti┗ﾐí a ﾏoti┗ačﾐíぶ 
a záro┗eň po┗edou Iíleﾐě k podpoře klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. Prograﾏ┞ ﾏohou Hýt realizo┗áﾐ┞ 
v ráﾏIi jak forﾏálﾐího, tak ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapř. jako prograﾏ t┞pu „┗ýuka ┗ ﾏuzeu“, 
jako zážitko┗ý prograﾏ realizo┗aﾐý NNO pro děti a žák┞ zapojeﾐýIh suHjektů, popř. jako prograﾏ 
v zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí orgaﾐizo┗aﾐý školﾐí družiﾐou pro žák┞ zapojeﾐýIh škol, kteří družiﾐu 

Hěžﾐě ﾐeﾐa┗ště┗ují apod.ぶ. 
- Propojo┗áﾐí aktérů forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, kteří ┗zájeﾏﾐě ﾐa┗ážou efekti┗ﾐí 

spolupráIi, přičeﾏž ┗ každéﾏ projektu ﾏusí dojít k ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe ﾏezi orgaﾐizaIeﾏi 
z ﾐeforﾏálﾐího ふpro účel┞ této ┗ýz┗┞ zahrﾐuje ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí i zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí – viz 

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí) a forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  
- Propojo┗áﾐí forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗e sﾏ┞slu hledáﾐí ﾏožﾐýIh způsoHů přeﾐášeﾐí 

iﾐforﾏaIí o do┗edﾐosteIh dětí a žáků získaﾐýIh ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗ s┞stéﾏu forﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a ﾏožﾐosteIh propojeﾐí oHou s┞stéﾏů ┗ za┗áděﾐí s┞stéﾏu uzﾐá┗áﾐí koﾏpeteﾐIí 
získaﾐýIh ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗e forﾏálﾐíﾏ učeﾐí. 

Cíleﾏ propojo┗áﾐí forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗ýše u┗edeﾐýIh oHlasteIh je zlepšeﾐí 
klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků a záro┗eň roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogů a praIo┗ﾐíků ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí. 

SpolupraIujíIí suHjekt 

SpolupraIujíIíﾏ suHjekteﾏ jsou škol┞, které nejsou v pozici partnera projektu, ale jsou v nich 

realizo┗áﾐ┞ akti┗it┞/podakti┗it┞ projektu, které jsou pro tyto instituce příﾐosﾐé aﾐeHo se děti/žáIi 
ﾐeHo zaﾏěstﾐaﾐIi škol pra┗idelﾐě účastﾐí akti┗it projektu, ﾐapř. žákůﾏ je posk┞to┗áﾐa podpora 
forﾏou doučo┗áﾐí ┗ rodiﾐáIh apod.  
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VedouIí pedagogiIký praIovﾐík 

Pro potřeH┞ této ┗ýz┗┞ je za ┗edouIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka po┗ažo┗áﾐ ředitel škol┞ ﾐeHo 
školského zařízeﾐí, zástupIe ředitele škol┞ ﾐeHo školského zařízeﾐí, pedagogiIký praIo┗ﾐík, 
který na s┗é praIo┗ﾐí poziIi ┗ede další čleﾐ┞ pedagogiIkého týﾏu škol┞ ﾐeHo školského zařízeﾐí, 
ﾐapř. ┗edouIí ┗┞Iho┗atel, ┗edouIí odHorﾐého ┗ýI┗iku, ┗edouIí odHorﾐé pra┝e, ┗edouIí školﾐí 
družiﾐ┞, ┗edouIí učitel/ka ﾏateřské škol┞ apod. Kroﾏě ┗ýše u┗edeﾐýIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků je 
pro účel┞ této ┗ýz┗┞ za ┗edouIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka po┗ažo┗áﾐ i účastﾐík ﾐeHo aHsol┗eﾐt 
k┗alifikačﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro ředitele ┗ akredito┗aﾐéﾏ prograﾏu DVPP dle Staﾐdardu pro Studium 

pro ředitele škol a školskýIh zařízeﾐí podle § ヵ odst. ヲ zákoﾐa č. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH., o pedagogiIkýIh 
pracovﾐíIíIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, a § ヵ ┗┞hlášk┞ 
č. 317/2005 Sb., o dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, akreditačﾐí koﾏisi a kariérﾐíﾏ 
s┞stéﾏu pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ﾐeHo účastﾐík ﾐeHo absolvent 

akredito┗aﾐého prograﾏu Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti školského ﾏaﾐageﾏeﾐtu ﾐa VŠ ふﾏiﾐ. 
v rozsahu 120 hod.), a to i v případě, že ┗ současﾐé doHě ﾐeﾏá uza┗řeﾐ praIo┗ﾐě prá┗ﾐí ┗ztah 
na poziIi ┗edouIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka.  

)ájﾏové vzděláváﾐí  

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí stejﾐě jako ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí (viz Neforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí) t┗oří ﾐedílﾐou 
součást proIesu Ieloži┗otﾐího učeﾐí. )ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí je prá┗ﾐě ukot┗eﾐo ┗e školskéﾏ zákoﾐě 
a v § ヱヱヱ je defiﾐo┗áﾐo jako ┗zdělá┗áﾐí posk┞tujíIí účastﾐíkůﾏ ﾐaplﾐěﾐí ┗olﾐého času zájﾏo┗ou 
čiﾐﾐostí se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa růzﾐé oHlasti. )ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí se uskutečňuje ┗e školskýIh zařízeﾐíIh 
pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí, zejﾏéﾐa ┗e středisIíIh ┗olﾐého času, školﾐíIh družiﾐáIh a školﾐíIh kluHeIh. 

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾐeposk┞tuje stupeň ┗zděláﾐí, zaHý┗á se ┗šak akti┗itaﾏi potřeHﾐýﾏi pro roz┗oj 
osoHﾐosti, koﾏpeﾐzuje jedﾐostraﾐﾐou zátěž ze škol┞, zajišťuje duše┗ﾐí h┞gieﾐu, ﾏá fuﾐkIi 
┗ýIho┗ﾐou, ┗zdělá┗aIí, kulturﾐí, pre┗eﾐti┗ﾐí, zdra┗otﾐí ふrela┝ačﾐí a regeﾐeračﾐíぶ, soIiálﾐí 
a pre┗eﾐti┗ﾐí, roz┗íjí sIhopﾐosti, zﾐalosti, do┗edﾐosti, taleﾐt, upe┗ňuje soIiálﾐí ┗ztah┞. Pro účel této 
┗ýz┗┞ je zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí součástí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

 

3. KAPITOLA – PRÁVNÍ )ÁKLAD A DALŠÍ VÝCHO)Í DOKUMENTACE 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

4. KAPITOLA – KONTAKTY A KOMUNIKACE SE ŽADATELEM A PŘÍJEMCEM 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

5. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, 

HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ 

5.1  V┞hlášeﾐí výzvy 

Výz┗a je ┗┞hlášeﾐa jako průHěžﾐá s jedﾐokolo┗ýﾏ ﾏodeleﾏ hodﾐoIeﾐí. Žadatel předkládá plﾐou 
žádost o podporu ┗ předeﾏ staﾐo┗eﾐýIh terﾏíﾐeIh. Terﾏíﾐ┞ průHěžﾐýIh uzá┗ěrek příjﾏu žádostí 
o podporu jsou stanoveny v kap. 2.4 textu ┗ýz┗┞. Před podáﾐíﾏ žádosti ﾏají ┗šiIhﾐi žadatelé ﾏožﾐost 

http://www.msmt.cz/mladez/strediska-volneho-casu
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-druziny
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-kluby
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konzultovat e-ﾏailo┗é dotazy se zástupIi ŘO ﾐa koﾐtaktﾐíﾏ e-ﾏailu u┗edeﾐéﾏ ve ┗ýz┗ě. OsoHﾐí 
koﾐzultaIe se zástupIi ŘO Hudou posk┞to┗áﾐ┞ pouze žadatelůﾏ, kteří H┞li ┗ jedﾐé z fází proIesu 
sIh┗alo┗áﾐí ﾐeúspěšﾐí.  

5.2 Příprava žádosti o podporu 

Nad ráﾏeI pra┗idel u┗edeﾐýIh ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část platí 
pro žadatele/příjeﾏIe ﾐásledujíIí: 

Žadatel je po┗iﾐeﾐ předložit spolu s žádostí o podporu prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ po┗iﾐﾐé příloh┞. 
Přehled po┗iﾐﾐýIh příloh je u┗edeﾐ ┗ taHulIe ┗ příloze č. 18.10 oHsahujíIí forﾏu a způsoH doložeﾐí.  

ヵ.ヲ.ヱ Oprávﾐěﾐost žadatele/partﾐera 

Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé/partﾐeři jsou vymezeni v te┝tu ┗ýz┗┞ - bod 4. 

Oprávﾐěﾐý žadatel/partner ﾏusí splﾐit všeIhﾐ┞ ﾐásledujíIí požadavk┞ ふzpůsoH doložeﾐí, ┗ýjiﾏk┞ 
a další iﾐforﾏaIe jsou u┗edeﾐ┞ ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část, kap. ヵ.ヲ.ヱ 
Oprá┗ﾐěﾐost žadatele/partﾐera a dále ┗ taHulIe ┗ příloze č. 18.10 těIhto pra┗idel): 

A) Žadatel/partner splňuje defiﾐiIi oprávﾐěﾐýIh žadatelů/partﾐerů ve výzvě; 

B) Žadatel/partner ﾐeﾐí ┗ iﾐsolveﾐčﾐíﾏ řízeﾐí; 

C) Žadatel/partner ﾐeﾐí ┗ likvidaci; 

D) Proti žadateli/partnerovi ﾐeﾐí ┗edeﾐo e┝ekučﾐí řízeﾐí, správﾐí řízeﾐí, daňová e┝ekuIe ﾐeHo 
v┞koﾐávaIí řízeﾐí; 

E) Žadatel/partner s finaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ splňuje podﾏíﾐk┞ Hezdlužﾐosti; 

F) Žadatel/partner je trestﾐě Hezúhoﾐﾐý3; 

G)  Pro tuto ┗ýz┗u ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí; 

H) Žadatel/partner s fiﾐ. příspě┗keﾏ, který je prá┗ﾐiIkou osoHou, ideﾐtifikuje s┗oji strukturu 

vlastﾐiIkýIh vztahů dle zák. č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh, § ヱヴ odsta┗Ieﾏ 
3 písﾏ. eぶ ふdále jeﾐ „rozpočto┗á pra┗idla“ぶ; 

I) Žadatel/partner s fiﾐ. příspě┗keﾏ, který je prá┗ﾐiIkou osoHou ふs ┗ýjiﾏkou prá┗ﾐiIkýIh osoH 
┗eřejﾐého prá┗aぶ, doložil sezﾐaﾏ svýIh skutečﾐýIh ﾏajitelů ┗ souladu s ust. § ヴ odst. ヴ 
zákoﾐa č. ヲヵン/ヲヰヰΒ SH., o ﾐěkterýIh opatřeﾐíIh proti legalizaIi ┗ýﾐosů z trestﾐé čiﾐﾐosti 
a fiﾐaﾐIo┗áﾐí terorisﾏu, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „AML zákoﾐ“ぶ; 

J) Žadatel splňuje ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIi ročﾐího oHratu  

- ┗ případě doložeﾐí os┗ědčeﾐí o staﾐdardizaIi MAS 2014 – 2020 ふresp. zařazeﾐí do tabulky se 

sezﾐaﾏeﾏ staﾐdardizo┗aﾐýIh MAS zřízeﾐé Miﾐisterst┗eﾏ zeﾏědělst┗íぶ žadatel dokládá, 
že oHrat orgaﾐizaIe/společﾐosti žadatele dosahuje ﾏiﾐ. ヱヵ % předpokládaﾐýIh Ielko┗ýIh 
způsoHilýIh ┗ýdajů projektu u┗edeﾐýIh ┗ žádosti o podporu. V případě ﾐedoložeﾐí 
standardizace MAS 2014 – ヲヰヲヰ dokládá žadatel, že oHrat orgaﾐizaIe/společﾐosti žadatele 

                                                 
3 Bezúhoﾐﾐost prá┗ﾐiIkýIh osoH a Hezúhoﾐﾐost f┞ziIkýIh osoH (statutárﾐího orgáﾐu). 
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dosahuje ﾏiﾐ. ンヰ % předpokládaﾐýIh Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu u┗edeﾐýIh 
v žádosti o podporu4. 

Podﾏíﾐka dosažeﾐí požado┗aﾐého oHratu ﾏusí Hýt splﾐěﾐa za posledﾐí d┗ě po soHě jdouIí 
uza┗řeﾐá účetﾐí oHdoHí  tr┗ajíIí ヱヲ ﾏěsíIů ふkterá e┝istujíぶ , za která ﾏěl žadatel/partﾐer s fiﾐ. 
příspě┗keﾏ ode┗zdat daňo┗á přizﾐáﾐí a která předIházejí datu podáﾐí žádosti o podporu. 

K) Žadatel/partner s fiﾐ. příspě┗keﾏ ﾏá zajištěﾐ┞ vlastﾐí prostředk┞ na realizaci projektu 

ふrealizaIí projektu je ﾏ┞šleﾐo spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí projektuぶ.; 

L) Pro tuto ┗ýz┗u ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí. 

Dále ﾏusí oprávﾐěﾐý žadatel splﾐit všeIhﾐ┞ ﾐásledujíIí požadavk┞: 

- Na každéﾏ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ﾏají oprá┗ﾐěﾐí žadatelé 
po┗iﾐﾐost dojít k dohodě, kdo z nich za daﾐé úzeﾏí podává projekt ﾐa tvorHu MAP II.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu „Čestﾐé prohlášeﾐí o projedﾐáﾐí podáﾐí žádosti o podporu s ostatﾐíﾏi 
ﾏožﾐýﾏi žadateli ┗ úzeﾏí“.  

- Žadatelé (MAS a mikroregiony) jsou po┗iﾐﾐi prokázat ﾏiﾐiﾏálﾐě dvouletou historii, 

tzn. suHjekt žadatele je zapsaﾐý do příslušﾐé e┗ideﾐIe/registru ﾏiﾐiﾏálﾐě po doHu d┗ou let 
od data podáﾐí žádosti o podporu ┗ IS KP14+. 

5.2.2 Úzeﾏﾐí způsoHilost projektů OP VVV 

Pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ jsou určeﾐ┞ d┗ě prograﾏo┗é oHlasti, a to ﾏéﾐě roz┗iﾐuté regioﾐ┞ a ┗íIe 
roz┗iﾐuté regioﾐ┞. V této ┗ýz┗ě je uﾏožﾐěﾐo ┗┞užít ┗ýjiﾏk┞ dle čl. ヱン odst. ヲ oHeIﾐého ﾐařízeﾐí tzﾐ., 
je uﾏožﾐěﾐo realizo┗at projekt┞ i ﾏiﾏo prograﾏo┗ou oHlast ┗ ráﾏIi EU. 

5.2.2.1 Přípustﾐé ﾏísto dopadu realizace projektu 

V této ┗ýz┗ě je ﾏožﾐý dopad pouze na úzeﾏí ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh regionů ふヱン krajů ﾏiﾏo hl. ﾏěsto 
Prahu), nebo pouze na úzeﾏí ┗íIe roz┗iﾐutého regionu (┗ hl. ﾏěstě Praha), ┗ Žádosti o podporu je 

ﾏožﾐé u┗ést ┗ rozlišeﾐí úzeﾏí dopadu ﾐa okres/regioﾐ LAUヱ.  

Poﾏěr fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾏezi ┗íIe a ﾏéﾐě roz┗iﾐutýﾏi regioﾐ┞ je pevﾐě dáﾐ a je uveden v kapitole 8.1.5. 

Poﾏěr fiﾐaﾐIo┗áﾐí žadatel takto přesﾐě ┗┞plﾐí ┗ žádosti o podporu ﾐa záložIe SpeIifiIké Iíle. 

Dopad projektu na ﾏéﾐě rozviﾐuté regioﾐ┞ – všeIhﾐ┞ kraje ﾏiﾏo hl. ﾏěsto Praha 

Aktivity budou zpra┗idla realizo┗áﾐ┞ ﾐa úzeﾏí ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh regioﾐů ふヱン krajů ﾏiﾏo hl. ﾏěsto 
Prahaぶ. V případě realizaIe akti┗it ﾏiﾏo úzeﾏí ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh regioﾐů ふﾐapř. akti┗it┞ ﾐa úzeﾏí 

                                                 
4 V případě, že žadatel/partﾐer s fiﾐ. příspě┗keﾏ ┗ doHě podáﾐí žádosti o podporu ﾐeﾏá posledﾐí účetﾐí oHdoHí uza┗řeﾐo, 
doloží jako po┗iﾐﾐou přílohu žádosti o podporu čestﾐé prohlášeﾐí, že ┗ýši oHratu za posledﾐí uza┗řeﾐé oHdoHí doloží před 
┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. Doložeﾐí dokladu o dostatečﾐé ┗ýši ročﾐího oHratu ふtj. hraﾐiIe 
staﾐo┗eﾐé daﾐou ┗ýz┗ou, ﾐejčastěji ┗šak ンヰ % předpokládaﾐýIh Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektuぶ je zá┗azﾐou 
podﾏíﾐkou pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. V případě, že žadatel/partﾐer s fiﾐ. příspě┗keﾏ 
ﾐedoloží dostatečﾐou ┗ýši oHratu ﾐejpozději při doložeﾐí dokuﾏeﾐtaIe potřeHﾐé pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, Hude jeho žádost o podporu ┗┞řazeﾐa z proIesu sIh┗alo┗áﾐí, tzﾐ. ﾐeHude podpořeﾐa. 
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hl. ﾏěsta Prah┞ぶ platí, že dopad tako┗ýIhto akti┗it ﾏusí Hýt pro Iílo┗ou skupinu z ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh 
regioﾐů.  

Dopad projektu na víIe rozviﾐutý region – hl. ﾏěsto Praha 

Akti┗it┞ Hudou zpra┗idla realizo┗áﾐ┞ ﾐa úzeﾏí ┗íIe roz┗iﾐutého regionu (v hl. ﾏěstě Prahaぶ. V případě 
realizace aktivit mimo hl. ﾏěsto Praha platí, že dopad tako┗ýIhto akti┗it ﾏusí Hýt pro Iílo┗ou skupiﾐu 

z ┗íIe roz┗iﾐutého regionu. 

Příklad: PříjeﾏIe je z Jihočeského kraje, který spadá do kategorie ﾏéﾐě rozviﾐutý regioﾐ, příjeﾏIe 
vyﾏezí ﾐa záložIe žádosti o podporu „Přípustﾐé ﾏísto dopadu“ obce/LAU1. Dále v žádosti o podporu 

ﾐa záložIe „SpeIifiIké Iíle“ vyplﾐí rozpad ﾏezi ﾏéﾐě a víIe rozviﾐutýﾏi regioﾐy ヱヰヰ/ヰ viz kap. Β.ヱ.ヵ. 
a ﾐa záložIe „Místo realizaIe“ zvolí regioﾐy, kde je předpoklad realizaIe aktivit projektu postačí 
v rozlišeﾐí NUTS ン ふkrajぶ.  

Příklad: PříjeﾏIeﾏ je z hl. ﾏěsta Prahy, které spadá do kategorie víIe rozviﾐutý regioﾐ, příjeﾏIe zvolí 
ﾐa záložIe žádosti o podporu „Přípustﾐé ﾏísto dopadu“ hl. ﾏěsto Praha. Dále v žádosti o podporu 

na záložIe „SpeIifiIké Iíle“ vyplﾐí rozpad ﾏezi ﾏéﾐě a víIe rozviﾐutýﾏi regioﾐy ヰ/ヱヰヰ viz kap. Β.ヱ.ヵ. 
a ﾐa záložIe „Místo realizaIe“ zvolí regioﾐy, kde je předpoklad realizaIe aktivit projektu v rozlišeﾐí 
NUTS 3.  

5.2.2.2 Přípustﾐé ﾏísto realizaIe projektu 

Projekt ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ ﾐa úzeﾏí České repuHlik┞. Miﾏo ČR, ﾐa úzeﾏí EU je ﾏožﾐo realizo┗at 
pouze podakti┗itu ヲ.ヱヱ Místﾐí lídři uvedenou v příloze č. ン ┗ýz┗┞, a to pouze za předpokladu, že osoba 

┗┞slaﾐá ﾐa stáž Hude ideﾐtifiko┗áﾐa jako ﾏístﾐí lídr a současﾐě Hude čleﾐeﾏ jedﾐé z praIo┗ﾐíIh 
skupiﾐ zřízeﾐýIh pod ŘV MAP.  

RealizaIe je taﾏ, kde proHíhají akti┗it┞ projektu ふ┗ žádosti o podporu ﾐa záložIe „ﾏísto realizaIe 
projektu“ postačí rozlišeﾐí ﾐa NUTS 3 (kraj)). 

5.2.3 Oprávﾐěﾐost IílovýIh skupiﾐ 

Oprá┗ﾐěﾐýﾏi Iílo┗ýﾏi skupiﾐaﾏi projektů jsou: 

děti a žáIi, 

pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, 

rodiče dětí a žáků 5, 

zaﾏěstﾐaﾐIi ┗eřejﾐé sprá┗┞ a zřizo┗atelů škol půsoHíIí ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe, 

veřejﾐost, 

praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗e ┗zdělá┗áﾐí, 

praIo┗ﾐíIi a doHro┗olﾐí praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo asisteﾐčﾐíIh 

služHáIh a ┗ oHlasti ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí dětí a ﾏládeže. 

 

                                                 
5 V ráﾏIi této Iílo┗é skupiﾐ┞ lze započíst i osoH┞ dle zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík, Hla┗a III, § ΓヲΒ až ΓΑヵ. 
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ヵ.ヲ.ヴ Oprávﾐěﾐost aktivit projektu 

Akti┗it┞ ┗ýz┗┞ se rozlišují ﾐa po┗iﾐﾐé a ┗┞loučeﾐé akti┗it┞. Výčet jedﾐotli┗ýIh t┞pů akti┗it je u┗edeﾐ 
ﾐíže. Po┗iﾐﾐé akti┗it┞ č. ヱ, ヲ a ン ﾏusejí Hýt realizo┗áﾐ┞ v souladu s těﾏito speIifiIkýﾏi pra┗idl┞ a také 
v souladu s přílohou ┗ýz┗┞ č. ン Postup┞ MAP II. Téﾏata akti┗it┞ č. ヴ rozlišujeﾏe ﾐa po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐá 
a ┗olitelﾐá ふﾐepo┗iﾐﾐáぶ. Podakti┗it┞ ┗ýz┗┞ se rozlišují ﾐa po┗iﾐﾐé a ┗olitelﾐé ふﾐepo┗iﾐﾐéぶ. 

Ve ┗šeIh projekteIh se ﾏusí roz┗íjet fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ spolupráIe pro aktualizaIi MAP ┗ úzeﾏí. 
Realizátor projektu ┗e ┗ýz┗ě MAP II ﾏusí pokračo┗at ┗ roz┗oji a aktualizaIi MAP tak, aH┞ se týkal 
Ielého úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ, respekti┗e úzeﾏí, které je ┗┞ﾏezeﾐo 
Staﾐo┗iskeﾏ Regioﾐálﾐí stále koﾐfereﾐIe ふRSKぶ/Pot┗rzeﾐíﾏ Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Proto 

se při předkládáﾐí žádosti o podporu posuzuje po┗iﾐﾐá příloha dokladujíIí zapojeﾐí zástupIů škol 
(v čleﾐěﾐí dle I)Oぶ ┗ úzeﾏí, a to:   
  

a) ┗ případě, že je žadateleﾏ ORP/MČ – ﾏusí Hýt deklaro┗áﾐo zapojeﾐí zástupIů 
ﾏiﾐiﾏálﾐě Αヰ % škol ふpodle I)Oぶ, které jsou zřizo┗áﾐ┞ oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
v úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí, a záro┗eň alespoň Αヰ % 
škol, které zřizují jiﾐí zřizo┗atelé ﾐež oHeI s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího 
oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí, pouze za předpokladu, že tako┗é škol┞ 
v úzeﾏí jsou. Podﾏíﾐka zapojeﾐí Αヰ% škol zřizo┗aﾐýIh jiﾐýﾏ zřizo┗ateleﾏ ﾐež 
ORP/MČ platí pouze ┗ případě, že ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ e┝istuje 
alespoň ヵ škol ふpodle I)Oぶ, které jsou zřizo┗áﾐ┞ jiﾐýﾏi zřizo┗ateli. V případě, 
že v úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ e┝istuje ﾏéﾐě ﾐež ヵ škol a žadatel ﾐeﾐí 
sIhopeﾐ doložit zapojeﾐí do projektu ﾏiﾐ. Αヰ% z nich z dů┗odu odﾏítﾐutí škol 
zapojit se do projektu, ﾏusí žadatel ﾐad ráﾏeI po┗iﾐﾐýIh příloh doložit píseﾏﾐé 
odﾏítﾐutí škol zapojit se do projektu; 

 

b) ┗ případě ostatﾐíIh oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů – ﾏusí Hýt deklaro┗áﾐo zapojeﾐí zástupIů 
ﾏiﾐiﾏálﾐě Αヰ % škol ふpodle I)Oぶ zřizo┗aﾐýIh ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ.  

  

Realizátor projektu oslo┗í pro zjištěﾐí zájﾏu o zapojeﾐí do projektu t┞to škol┞:  
- základﾐí škol┞,  
- ﾏateřské škol┞,  
- ﾏateřské škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa,  

- základﾐí škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa,  

- základﾐí uﾏěleIké škol┞. 
 

Přílohou žádosti o podporu a podkladeﾏ pro hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a staﾐo┗eﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše 
┗ýdajů ﾐa projekt je příloha Sezﾐaﾏ ﾏateřskýIh, základﾐíIh a základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
zřizo┗aﾐýIh ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ ふ┗iz ┗zor ┗ IS KPヱヴ+ぶ, ┗e které Hudou u┗edeﾐ┞ 
┗šeIhﾐ┞ škol┞ dle I)O ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ. Z taHulk┞ ﾏusí ┗┞plý┗at splﾐěﾐí 
podﾏíﾐk┞ zapojeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐího proIeﾐta počtu škol. Pokud ﾏá jedﾐa školská prá┗ﾐiIká osoHa ┗íIe 
I)O, ﾏusí Hýt ┗ taHulIe u┗edeﾐo každé I)O. U┗ádějí se pouze I)O ﾏateřské, základﾐí škol┞, základﾐí 
uﾏěleIké škol┞, ﾏateřské škol┞ a základﾐí škol┞ zřízeﾐé dle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. Jedﾐa školská prá┗ﾐiIká osoHa, ﾏajíIí pod jedﾐíﾏ RED I)O ┗íIe I)O, ﾏusí Hýt 
zapojeﾐa pouze do jedﾐoho MAP realizo┗aﾐého ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ. Žadatel u┗ede 

do taHulk┞ soupisku ┗šeIh škol dle I)O ﾐaIházejíIíIh se ﾐa úzeﾏí ┗┞ﾏezeﾐéﾏ 
ve Staﾐo┗isku/Usﾐeseﾐí ﾏístﾐě příslušﾐé Regioﾐálﾐí stálé koﾐfereﾐIe ふRSKぶ a ┗┞zﾐačí, zda Hude škola 
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do projektu zapojena, nebo ne. V případě škol, které Hudou do akti┗it projektu zapojeﾐ┞, ┗┞jádří 
statutárﾐí zástupIe škol┞ s┗ůj souhlas podpiseﾏ příloh┞ Souhlas škol┞ se zařazeﾐíﾏ do MAP II 
(viz vzor v IS KP14+). V případě, že daﾐá škola ﾐeproje┗í zájeﾏ se do realizaIe akti┗it zapojit, ﾐeﾐí 
podpis, resp. u┗edeﾐá příloha ┗┞žado┗áﾐa. 

 

Každý žadatel je poviﾐeﾐ do projektu zapojit ﾏiﾐ. ヱヱ I)O. Splﾐěﾐí této podﾏíﾐk┞ Hude předﾏěteﾏ 
kontroly nejen v proIesu sIh┗alo┗áﾐí, ale i adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí/kontrol ﾐa ﾏístě v průHěhu 
realizaIe projektu. V žádosti o podporu žadatel po┗iﾐﾐě dokládá prostředﾐiIt┗íﾏ čestﾐého 
prohlášeﾐí, že oslo┗il s žádostí o spolupráIi ┗šeIhﾐ┞ ředitele a zřizo┗atele škol ﾐa úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh 
sprá┗ﾐího oH┗odu ORP/MČ, respekti┗e úzeﾏí dopadu, pro které se projekt připra┗uje. Doklad┞ 
prokazujíIí splﾐěﾐí této po┗iﾐﾐosti předkládá žadatel před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu. 
 

VšeIhﾐ┞ ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ týkajíIí se zapojeﾐí škol ﾏusí Hýt dodržeﾐ┞ po Ielou doHu realizaIe 
projektu a ﾏohou Hýt předﾏěteﾏ adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí/koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě ┗ průHěhu realizaIe 
projektu. 

 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ se zá┗ěrečﾐou )oR předložit sezﾐaﾏ zapojeﾐýIh škol dle I)O a u každé zapojeﾐé 
škol┞ dle I)O u┗ést klíčo┗ou akti┗itu/klíčo┗é akti┗it┞, v ﾐiIhž H┞la škola/škol┞ zapojeﾐa/zapojeﾐ┞.  
 

 

A) Poviﾐﾐé aktivit┞ 

Aktivita č. ヱ: Řízeﾐí projektu  

VíIe ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část, kap. ヵ.ヲ.ヴ. Tato akti┗ita ﾏusí Hýt u┗edeﾐa 
v každé žádosti o podporu saﾏostatﾐě. Nad ráﾏeI Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část je 
zá┗azﾐý popis akti┗it┞ Řízeﾐí projektu u┗edeﾐý ┗ kapitole 1ヲ RealizaIe projektu MAP II Postupů MAP. 

Aktivita č. ヲ: Rozvoj a aktualizaIe MAP 

V této akti┗itě Hude realizo┗áﾐ a prohluHo┗áﾐ proIes společﾐého ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí 
s ┗ětšíﾏ zapojeﾐíﾏ škol do tohoto proIesu, Hude podpořeﾐ roz┗oj partﾐerst┗í ┗ úzeﾏí a tíﾏ roz┗íjeﾐ 
saﾏotﾐý MAP, dojde k aktualizaIi dokuﾏeﾐtaIe MAP a zpraIo┗áﾐí akčﾐíIh pláﾐů. Akti┗ita je t┗ořeﾐa 
sousta┗ou po┗iﾐﾐýIh a ┗olitelﾐýIh podakti┗it.  
 

Očekávaﾐýﾏi výsledk┞ jsou: 
– ProhlouHeﾐí proIesu společﾐého pláﾐo┗áﾐí ┗ úzeﾏí ┗četﾐě proIesu strategiIkého pláﾐo┗áﾐí 

v saﾏotﾐýIh školáIh, prohlouHeﾐí proIesu spolupráIe ﾏezi školaﾏi a úzeﾏíﾏ a rozšířeﾐí 
spolupráIe ┗ ráﾏIi proIesu společﾐého pláﾐo┗áﾐí i ﾐa další suHjekt┞. 

– Roz┗oj a aktualizaIe MAP, aktualizaIe dokuﾏeﾐtaIe MAP ┗četﾐě t┗orH┞ akčﾐíIh pláﾐů. 
 

Dosažeﾐí výsledku se dokládá předložeﾐíﾏ těIhto dokuﾏeﾐtů: 
Aktualizo┗aﾐý fiﾐálﾐí MAP s akčﾐíﾏ pláﾐeﾏ ﾐa doHu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏěsíIů po ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu MAP II.  

Přesﾐá speIifikaIe této akti┗it┞ je u┗edeﾐa ┗ příloze č. ン ┗ýz┗┞.  
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Aktivita č. ン: EvaluaIe a monitoring MAP 

V této akti┗itě je realizo┗áﾐ pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí realizaIe Ielého projektu 
ふ┗četﾐě realizo┗aﾐýIh akti┗it IﾏpleﾏeﾐtaIeぶ, ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů MAP a ﾐaplňo┗áﾐí akčﾐíIh 
pláﾐů. Na základě údajů z ﾏoﾐitoriﾐgu a z iﾐforﾏaIí získaﾐýIh i jiﾐýﾏi způsoH┞ dalšíIh Ielko┗ýIh 
┗┞hodﾐoIeﾐí jsou zjišťo┗áﾐ┞ příﾐos┞, případﾐě dopad┞ a je ┗┞hodﾐoIo┗áﾐa úspěšﾐost proIesů 
fuﾐgo┗áﾐí a roz┗oje partﾐerst┗í. V┞hodﾐoIo┗áﾐo je také ﾐaplňo┗áﾐí akti┗it, ┗ýsledků a příﾐosů, 
případﾐě dopadů realizaIe akti┗it ﾐapláﾐo┗aﾐýIh ┗ ročﾐíﾏ akčﾐíﾏ pláﾐu ┗┞praIo┗aﾐéﾏ ┗ ráﾏIi 
předIhozího projektu MAP a ﾐásledﾐě ┗┞hodﾐoIeﾐí akčﾐíIh pláﾐů zpraIo┗aﾐýIh ┗ projektu MAP II, 

jejich vlivy/dopad┞ ﾐa strategii MAP a ﾐa základě toho staﾐo┗eﾐí dalšíIh kroků ┗ procesu rozvoje 

a aktualizaIe MAP. Toto ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí je realizo┗áﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ e┗aluačﾐíIh akti┗it 
ﾐapláﾐo┗aﾐýIh a realizo┗aﾐýIh RT MAP. V ﾐá┗azﾐosti ﾐa průHěžﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗lastﾐí e┗aluačﾐí 
akti┗it┞ jsou zpraIo┗á┗áﾐ┞ seHehodﾐotíIí zprá┗┞ ┗ souladu s Metodikou pro ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIi projektů 
PO ン OP VVV ふMístﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, Krajské akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐíぶ. 

Akti┗ita je t┗ořeﾐa po┗iﾐﾐýﾏi podakti┗itaﾏi ン.ヱ Moﾐitoriﾐg a e┗aluaIe MAP a ン.ヲ )praIo┗áﾐí 
seHehodﾐotíIíIh zprá┗. 

Očekávaﾐýﾏi výsledk┞ jsou: 
– V┞hodﾐoIeﾐí proIesů partﾐerst┗í podle ﾏetodik┞ ŘO OP VVV (Metodika pro ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIi 

projektů PO ン OP VVV ) – Io se podařilo a Io H┞ H┞lo potřeHa zlepšit. 
– V┞hodﾐoIeﾐí účiﾐﾐosti, příﾐosů a případﾐýIh dopadů akti┗it ﾐa podporu roz┗oje partﾐerst┗í 

a podporu roz┗oje kapaIit, zejﾏéﾐa – Io se podařilo a Io H┞ H┞lo potřeHa zlepšit ┗ po┗iﾐﾐýIh 
téﾏateIh: čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka, ﾏateﾏatiIké 
gramotnosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáku, podpoře roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka 
a dále ┗ téﾏateIh ﾏístﾐě speIifiIkýIh. 

– V┞hodﾐoIeﾐí ┗li┗ů/dopadů realizo┗aﾐýIh akti┗it ┗ akti┗itě ヴ. Implementace MAP a popř. 
projektů realizo┗aﾐýIh ﾐa základě MAP I ふﾐapř. ┗e ┗ýz┗ě Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ z pohledu 

příﾐosů pro MAP, ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů a realizaIe akčﾐíIh pláﾐů.  
– Doporučeﾐí a úpra┗┞ proIesů MAP, přede┗šíﾏ aﾐal┞tiIké části. 

 

Dosažeﾐí výsledku se dokládá předložeﾐíﾏ těIhto dokuﾏeﾐtů: 
 Aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část MAP ふdokládá se ┗ ráﾏIi doložeﾐí Ielé aktualizo┗aﾐé 

dokumentace MAP).  

 PrůHěžﾐé seHehodﾐotíIí zprá┗┞ a zá┗ěrečﾐá seHehodﾐotíIí zprá┗a. 
 

Přesﾐá speIifikaIe této akti┗it┞ je u┗edeﾐa ┗ příloze č. ン ┗ýz┗┞ Postupy MAP II.  

 

Aktivita č. ヴ: IﾏpleﾏeﾐtaIe MAP 

Poviﾐﾐě volitelﾐá téﾏata ふžadatel volí ﾏiﾐ. jedﾐo poviﾐﾐě volitelﾐé téﾏaぶ: 

a) Implementace akti┗it MAP pro realizaIi po┗iﾐﾐého opatřeﾐí č. ヱ Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí a péče: 
dostupnost, inkluze a kvalita. 

b) Implementace aktivit MAP pro realizaIi po┗iﾐﾐého opatřeﾐí č. ヲ Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká 
gramotnost v základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí. 

c) Implementace aktivit MAP pro realizaIi po┗iﾐﾐého opatřeﾐí č. ン Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 
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Volitelﾐá téﾏata: 

a) IﾏpleﾏeﾐtaIe akti┗it k ﾐaplﾐěﾐí doporučeﾐýIh opatřeﾐí MAP ふ┗ případě, že je oHsahuje SR 
MAP zpraIo┗aﾐý pro ORPぶ. 

b) Implementace aktivit k ﾐaplﾐěﾐí průřezo┗ýIh a ┗olitelﾐýIh opatřeﾐí MAP (v případě, že je 
oHsahuje MAP zpraIo┗aﾐý pro ORPぶ. 

 

Poviﾐﾐě volitelﾐá téﾏata a volitelná téﾏata v aktivitě č. ヴ Hudou ﾐaplﾐěﾐa v ﾐásledujíIíIh 
oblastech: 

A) Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí 
B) Otevřeﾐá škola 

C) Předškolﾐí vzděláváﾐí 
D) Rozvoj graﾏotﾐostí a koﾏpeteﾐIí  
E) Kompetence pro demokratickou kulturu 

F) Regioﾐálﾐí ideﾐtita – spolupráIe s koﾏuﾐitou 

G) Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí  
H) Tvořivost, iﾐiIiativa a podﾐikavost 

I) Kariérové poradeﾐství 
 

Při ﾐaplňováﾐí aktivit┞ č. ヴ ﾏusí žadatel v┞Iházet z priorit, které jsou uvedeﾐ┞ ve sIhváleﾐéﾏ 
fiﾐálﾐíﾏ MAP, případﾐě ve Strategickéﾏ ráﾏci MAP (pouze v případě, že žadatel realizo┗al ┗e ┗ýz┗ě 
02_15_005 Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí I úro┗eň preMAPぶ. V záložIe žádosti o podporu 
„Jaké akti┗it┞ ┗ projektu Hudou realizo┗áﾐ┞?“ je žadatel povinen u┗ést, které dílčí Iíle sIh┗áleﾐého 
StrategiIkého ráﾏIe MAP nebo sIh┗áleﾐého fiﾐálﾐího MAP projekt řeší, a to ┗četﾐě kódu, jeﾐž je zde 

uveden.  

Na základě aﾐalýz┞ projektů ┗ýz┗┞ MAP I a aﾐalýz┞ strategiIkýIh ráﾏIů H┞l┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ oHlasti, které 
jsou defiﾐo┗áﾐ┞ ┗ kapitole ヲ těIhto pravidel. Níže je speIifiko┗áﾐo zaﾏěřeﾐí podpor┞ ┗ těIhto 
oHlasteIh a dále jsou zde u┗edeﾐ┞ příklad┞ podakti┗it, jež jsou pouze iﾐspirati┗ﾐíﾏ, tj. ﾐikoli úplﾐýﾏ 
┗ýčteﾏ ┗hodﾐýIh foreﾏ a ﾏetod, kterýﾏi lze oHlasti ﾐaplňo┗at. Nejedﾐá se ted┞ o úplﾐý iﾐdikativﾐí 
výčet, ale o ilustrativﾐí způsoH┞ toho, jaké je ﾏožﾐé v projekteIh této výzv┞ pro iﾏpleﾏeﾐtaIi MAP 
realizovat podaktivity. Další příklad┞ a upřesňujíIí iﾐforﾏaIe k příkladůﾏ podakti┗it ┗ kapitole 2 jsou 

uvedeny v Inspiromatu na webu NIDV. 

Žádost o podporu ﾏusí oHsaho┗at koﾐkrétﾐí iﾐforﾏaIe o toﾏ, jak Hude žadatel akti┗itu č. ヴ 
realizo┗at, tj. u┗ede do žádosti o podporu speIifikaIi ┗ýstupů a podroHﾐý popis její realizaIe. 

ŘO upozorňuje žadatele a příjeﾏIe, že ﾏusí Hýt respektováﾐo pravidlo, že ﾐelze podpořit shodﾐé 
aktivit┞ realizovaﾐé pro stejﾐou koﾐkrétﾐí Iílovou skupiﾐu, které jsou podpořeﾐ┞ z jiﾐýIh veřejﾐýIh 
prostředků, ﾐapř. z jiﾐýIh projektů ﾐeHo z rozvojovýIh a dotačﾐíIh titulů. Tj. aktivit┞ pro stejﾐou 
koﾐkrétﾐí Iílovou skupiﾐu ﾏohou Hýt podpořeﾐ┞ v tomto projektu pouze v případě, že ﾐa ﾐě 
příjeﾏIe ﾐeHo zapojeﾐé suHjekt┞ ﾐečerpají podporu ﾐapř. z výzev ﾐa zjedﾐodušeﾐé projekt┞, 
projektů I KAP, dotačﾐíIh a rozvojovýIh prograﾏů MŠMT apod. To zﾐaﾏeﾐá, že je ﾐutﾐé, aH┞ ﾐapř. 
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stejﾐý pedagogiIký praIovﾐík ﾐeaHsolvoval stejﾐý kurz DVPP víIekrát. Důvodeﾏ je zaﾏezeﾐí 
ﾏožﾐýIh překr┞vů a hrozíIího rizika dvojího fiﾐaﾐIováﾐí aktivit.   

 

A) Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí 
 

A1) Podpora pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků škol a školskýIh zařízeﾐí při za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a podpůrﾐýIh opatřeﾐí do pra┝e škol a školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
síťo┗áﾐí, poradeﾐst┗í, ﾏeﾐtoriﾐgu, ﾏetodiIkého ┗edeﾐí, super┗ize a spolupráIe škol, 
školﾐíIh poradeﾐskýIh praIo┗išť a školských poradeﾐských zařízeﾐí. 

A2) Podpora speIiálﾐíIh pedagogů ┗ zapojeﾐí se do proIesu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, a to 
forﾏou ┗ýjezdu učitelů speIiálﾐíIh škol do škol hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu za Iíleﾏ 
podpor┞ pedagogů ┗┞učujíIíIh děti a žák┞ se SVP či za příﾏou podporou dětí a žáků se 
SVP. Škol┞ saﾏostatﾐě zřízeﾐé pro žák┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ dispoﾐují odHorﾐě 
k┗alifiko┗aﾐýﾏi pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ – speIiálﾐíﾏi pedagog┞. Tito pedagogo┗é ﾏají 
dlouhodoHé zkušeﾐosti se ┗zdělá┗áﾐíﾏ žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 
Pedagogo┗é škol saﾏostatﾐě zřízeﾐýIh pro žák┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ﾐa┗áží 
spolupráIi s Hěžﾐýﾏi školaﾏi hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu a ┗ ráﾏIi ┗ýuk┞ Hudou 
taﾐdeﾏo┗ě ┗┞učo┗at děti a žák┞ s pedagog┞ HěžﾐýIh škol6. 

A3) Podpora ro┗ﾐýIh příležitostí dětí a žáků ﾐa ┗zdělá┗áﾐí. 

A4) Podpora zapojeﾐí soIiálﾐíIh praIo┗ﾐíků a soIiálﾐíIh pedagogů do zájﾏo┗ého 
a  ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- ﾐa┗ázáﾐí efekti┗ﾐí spolupráIe suHjektů ┗ úzeﾏí, která po┗ede k podpoře za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, síťo┗áﾐí aktérů ┗e ┗ýIho┗ě a ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti společﾐého ┗zdělá┗áﾐí, spolupráIe 
sﾏěreﾏ k odstraňo┗áﾐí ﾐero┗ﾐostí ┗ přístupu ke ┗zděláﾐí a poﾏoI s řešeﾐíﾏ koﾐkrétﾐíIh situaIí, 
do kterýIh se ﾏůže dostat rodiﾐa ﾐeHo škola (MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá 
teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- akti┗it┞ ┗edouIí k usﾐadﾐěﾐí spolupráIe škol┞ a rodičů s poradeﾐskýﾏi zařízeﾐíﾏi (MI – 5 26 02 

Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- iﾐforﾏačﾐí setkáﾐí a os┗ěto┗é akti┗it┞ ﾐa podporu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí - ┗elkou překážkou 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí Hý┗á ﾐeporozuﾏěﾐí z řad ┗eřejﾐosti, Iíleﾏ této akti┗it┞ je os┗ěta 
v oblasti inkluze, ﾐapř. prezeﾐtaIe příkladů doHré pra┝e, pořádáﾐí seﾏiﾐářů, předﾐášek 
pro rodiče apod. (MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3), 

- efekti┗ﾐí spolupráIe ┗šeIh aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí ┗četﾐě OSPOD k prevenci vzniku 

soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizace 

v příslušﾐýIh )oR projektu),  

                                                 
6 )a Hěžﾐou školu je pro potřeH┞ ┗ýz┗┞ po┗ažo┗áﾐa škola, která ﾐeﾐí zřízeﾐa dle § ヱヶ odst. Γ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o 
předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ a ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolského zákoﾐaぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rovn%C3%A9_p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti&action=edit&redlink=1


Výzvy PO3 Iﾐdividuálﾐí projekty Místﾐí akčﾐí pláﾐy rozvoje vzděláváﾐí II  - Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe - speIifiIká část 

Číslo ┗┞dáﾐí: 2 Datuﾏ účiﾐﾐosti: 10.4.2018 Stráﾐka 22 z 59 

 

- realizaIe ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro děti a ﾏládež 
┗┞uží┗ajíIíIh N)DM a SAS ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaci programu, popis čiﾐﾐosti 
v příslušﾐýIh )oR projektu),  

- za┗áděﾐí ﾏetod a forem práIe do ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu ┗edouIí k podpoře žáků 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ a podpoře jejiIh rodičů ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi 
forem a metod, popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora akIí a ﾏetod ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu zaﾏěřeﾐýIh ﾐa za┗áděﾐí koﾐkrétﾐíIh 
proiﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí do ži┗ota škol ┗četﾐě pořízeﾐí poﾏůIek pro žák┞ se SVP, pokud ﾐejsou 
podpůrﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí tohoto MI – viz kap. 11.3, popř. doklado┗áﾐí – Zprá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, 

popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora metod a forem ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu pro zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí IiziﾐIů 
a dětí a žáků ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIh ふdoklado┗áﾐí – Zprá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis 

realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- ┘orkshop┞ a seﾏiﾐáře k ﾐo┗iﾐkáﾏ ┗ legislati┗ě a čiﾐﾐosteIh škol┞ ┗ sou┗islosti se společﾐýﾏ 
┗zdělá┗áﾐíﾏ (MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3), 

- forﾏ┞ kolegiálﾐí podpor┞ a sdíleﾐí zkušeﾐostí při práIi s pláﾐ┞ pedagogiIké podpor┞, 
iﾐdi┗iduálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi pláﾐ┞ dětí a žáků a aplikaIi jedﾐotli┗ýIh podpůrﾐýIh opatřeﾐí 
při ┗ýIho┗ě a ┗e ┗ýuIe, při za┗áděﾐí pr┗ků forﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3, popř. doklado┗áﾐí - )prá┗a 
o realizaci forem a metod, popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- akti┗it┞ ┗edouIí ke z┗┞šo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a praIo┗ﾐíků ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti osoHﾐostﾐě-soIiálﾐího roz┗oje forﾏou síťo┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
a praIo┗ﾐíků ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí se soIiálﾐíﾏi praIo┗ﾐík┞ za účeleﾏ ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
a ﾐa┗ázáﾐí či prohluHo┗áﾐí spolupráIe, ﾐapř. SVČ, NNO a NZDM (MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ 
pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3). 

 

B) Otevřeﾐá škola 

 

B1) Podpora akti┗it ┗edouIíIh k postupﾐéﾏu ﾐaplňo┗áﾐí ┗ize ote┗řeﾐé škol┞.  

B2) Podpora a prohlouHeﾐí ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů a ﾏožﾐosti sdíleﾐí profesﾐíIh 
zkušeﾐostí, a to jak ┗ )Š, tak ┗ MŠ.  

B3) ProhlouHeﾐí a podpora spolupráIe škol s rodiči a zřizo┗ateli škol. 

B4) Podpora akti┗it HudujíIíIh poziti┗ﾐí kliﾏa ┗ pedagogiIkéﾏ sHoru prostředﾐiIt┗íﾏ 
zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka a akti┗it roz┗íjejíIíIh seHepozﾐáﾐí, osoHﾐí k┗alit┞, prohlouHeﾐí 
koﾏuﾐikati┗ﾐíIh a kooperati┗ﾐíIh do┗edﾐostí, koﾏpeteﾐIí pro ┗zdělá┗áﾐí Hez předsudků 
a roz┗oj profesioﾐálﾐí seHerefle┝e. 

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- podpora efekti┗ﾐí spolupráIe aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí s orgáﾐ┞ státﾐí sprá┗┞ a saﾏosprá┗┞ (MI – 5 

ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí- doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 
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- akce/aktivity zaﾏěřeﾐé ﾐa kliﾏa škol┞, kulturu škol┞, škol┞ jako podﾐětﾐého prostředí, učeﾐí 
žáků, sIhopﾐosti uﾏět se učit a přeHírat odpo┗ědﾐost za ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí (ﾐapř. MI – 5 10 17 

Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- za┗áděﾐí koﾐkrétﾐíIh opatřeﾐí, metod a forem ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu, které vedou 

k ﾐaplňo┗áﾐí kritérií k┗alitﾐí škol┞ – ┗iz portál ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola 

ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora rodičů při koﾏuﾐikaIi a spolupráIi se školou, s odHorﾐík┞, ostatﾐíﾏi ﾐezisko┗ýﾏi 
organizacemi a ﾏeziﾐárodﾐíﾏi orgaﾐizaIeﾏi rodičů, s orgáﾐ┞ ﾏístﾐí a krajské saﾏosprá┗┞, státﾐí 
sprá┗┞ a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi, která jsou zaﾏěřeﾐa na ┗zdělá┗áﾐí ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaci forem a metod, popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- iﾐforﾏačﾐí akIe a ┘orkshop┞ pro rodiče ┗ oHlasti předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐýIh 

na přípra┗u na vstup do )Š (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí- 
doklado┗áﾐí – ┗iz kap. ヱヱ.ン, popř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis 
realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- aktivity zaﾏěřeﾐé ﾐa doHré ﾏezigeﾐeračﾐí ┗ztah┞ dětí a žáků s čleﾐ┞ rodiﾐ┞ a s komunitou (ﾐapř. 
MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- aktivity pro ┗edouIí pedagogiIké praIo┗ﾐíky v oHlasti koﾏpeteﾐIí pro efekti┗ﾐí koﾏuﾐikaIi 
s rodiči, z┗┞šo┗áﾐí prá┗ﾐího po┗ědoﾏí pedagogů, podpora ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá 
teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí- doklado┗áﾐí – 

viz kap. 11.3), 

- ┗┞t┗ořeﾐí a čiﾐﾐost ﾏetodiIkýIh kluHů praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro sdíleﾐí a ┗zájeﾏﾐou 
┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí v úzeﾏí a sdíleﾐí zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ růzﾐýIh školskýIh zařízeﾐí (MI – 

ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3). 

 

C) Předškolﾐí vzděláváﾐí  
 

C1) Podpora předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí s důrazeﾏ ﾐa usﾐadňo┗áﾐí přeIhodu dětí z MŠ ﾐa )Š 

prostředﾐiIt┗íﾏ za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod a foreﾏ práIe do ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu 

┗ MŠ, a to ﾐapříklad za┗áděﾐím edukačﾐě stiﾏulačﾐíIh skupiﾐ, pr┗ků prožitko┗ýIh, 
kooperačﾐíIh a situačﾐíIh didaktiIkýIh ﾏetod do předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí apod. 

C2) Podpora spolupráIe MŠ a )Š s Iíleﾏ ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti práIe s dětﾏi se SVP, propojo┗áﾐí e┝terﾐího a ┗lastﾐího hodﾐoIeﾐí škol┞. 

C3) SpolupráIe a síťo┗áﾐí ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ s Iíleﾏ ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
v oHlasti řízeﾐí pedagogiIkého proIesu, spolupráIe s ┗edeﾐíﾏ )Š, přeIhodu dětí ﾐa )Š 
a za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ práIe do prostředí ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě podpor┞ čteﾐářské 
a ﾏateﾏatiIké pregramotnosti. 

C4) Podpora spolupráIe MŠ, soIiálﾐíIh služeH a posk┞to┗atelů soIiálﾐíIh služeH ┗e spolupráIi 
s rodiﾐou při ┗stupu dítěte do MŠ s Iíleﾏ eliﾏiﾐaIe ﾐeﾐastoupeﾐí dítěte do po┗iﾐﾐého 
posledﾐího ročﾐíku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a rizik pro rodiﾐu z ﾐěj pl┞ﾐouIíIh. 
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Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- podpora spolupráIe MŠ se )Š a SŠ a s aktér┞ ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí (MI – 5 26 02 

Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- spolupráIe MŠ, soIiálﾐíIh služeH a posk┞to┗atelů soIiálﾐíIh služeH ┗e spolupráIi s rodiﾐou při 
┗stupu dítěte do MŠ, které předIházejí případﾐéﾏu ﾐeﾐastoupeﾐí dítěte do po┗iﾐﾐého 
posledﾐího ročﾐíku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, 
popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- akti┗it┞ a akIe, které jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa Iíleﾐou podporu MŠ a jejiIh pedagogů, pokud jsou 
součástí sloučeﾐé škol┞ ﾐeHo orgaﾐizaIe (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh 
akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

-  za┗áděﾐí prograﾏů pro děti, které z┗┞šují k┗alitu předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí - ﾐapř. prograﾏ┞, 
které ┗zﾐikﾐou ┗ koﾐIepčﾐíIh projekteIh ふﾐapř. Budo┗áﾐí kapaIit pro roz┗oj škol IIぶ a ﾏohou Hýt 
realizo┗áﾐ┞ i ┗e spolupráIi s orgaﾐizaIeﾏi ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ﾐapř. podpora čteﾐářské 
pregraﾏotﾐosti ┗e spolupráIi s ﾏístﾐí kﾐiho┗ﾐou, ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti – ﾐapř. 
Mateﾏatika ┗šeﾏi sﾏ┞sl┞ aﾐeH Hejﾐého ﾏetoda ┗ MŠ: https://www.h- 

mat.cz/sites/default/files/kestazeni/Brozura_Hejneho_metoda-web.pdf apod. ふdoklado┗áﾐí –  

)prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- čiﾐﾐost edukati┗ﾐě stiﾏulačﾐíIh skupiﾐ ふﾐapř. Edukati┗ﾐě stiﾏulačﾐí skupiﾐ┞ pro děti - 

www.jiratova.cz/dokumenty/ESS-struktura.pdf – doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, 
popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu),  

- za┗áděﾐí pr┗ků prožitko┗ýIh, kooperačﾐíIh a situačﾐíIh didaktiIkýIh ﾏetod do předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí apod. ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh 
ZoR projektu),  

-  podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí dětí ┗ MŠ prostředﾐiIt┗íﾏ spolupráIe MŠ a )Š a SŠ 

v regionu, ﾐapř. OHsah, ﾏetod┞ a forﾏ┞ pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ┗ ﾏateřskýIh školáIh: 
 https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FPE-Obsah-metody-a-formy- 

 polytechnicke-vychovy-v-materskych-skolach.pdf (MI 5 21 06 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého 

┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora práIe s ﾐadaﾐýﾏi dětﾏi, roz┗oj spolupráIe MŠ a orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
ﾐapř. prograﾏ Meﾐsa do ﾏateřskýIh škol ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis 
čiﾐﾐosti v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- spolupráIe a síťo┗áﾐí ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ s Iíleﾏ ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
v oHlasti řízeﾐí pedagogiIkého proIesu, spolupráIe s ┗edeﾐíﾏ )Š, přeIhodu dětí ﾐa )Š a za┗áděﾐí 
ﾐo┗ýIh foreﾏ práIe do prostředí MŠ (MI – 5 2ヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- orgaﾐizačﾐí zajištěﾐí profesﾐího roz┗oje pedagogů ┗ předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí, zajištěﾐí 
ﾏožﾐosti účasti ﾐa ┗zdělá┗aIíIh akIíIh i pro pedagog┞ MŠ, kteří se jiIh z orgaﾐizačﾐíIh dů┗odů 
ﾐeﾏohou zúčastﾐit ┗ ráﾏIi zjedﾐodušeﾐýIh projektů (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh 
jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3).  
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D) Rozvoj graﾏotﾐostí a koﾏpeteﾐIí 
 

D1) Podpora spolupráIe škol, ┗zdělá┗aIíIh, kulturﾐíIh Ieﾐter ふﾐapř. školskýIh zařízeﾐí, 
ﾏístﾐíIh kﾐiho┗eﾐ, ﾏuzeí, ﾏiﾏoškolﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh a kulturﾐíIh Ieﾐter zřizo┗aﾐýIh 
NNO a dalšíﾏi suHjekt┞) v rozvoji gramotností a koﾏpeteﾐIí, a to zejﾏéﾐa u žáků 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ síťo┗áﾐí rele┗aﾐtﾐíIh aktérů 
ふpedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, rodičůぶ k ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí 
a akti┗ﾐí partiIipaIi ﾐa akti┗itáIh z┗┞šujíIíIh úro┗eň graﾏotﾐostí a koﾏpeteﾐIí dětí 
a žáků, a to ┗četﾐě podpor┞ ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Prograﾏ┞ ┗zdělá┗aIíIh a kulturﾐíIh 
center musejí Hýt ┗žd┞ pláﾐo┗áﾐ┞ ┗e spolupráIi se školou a s Iíleﾏ roz┗oje gramotností 
a koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Ve spolupráIi ﾐejde pouze o ﾐapláﾐo┗áﾐí paralelﾐíIh akti┗it, 
ale o to, aH┞ učitelé a praIo┗ﾐíIi ostatﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí Iíleﾐě a soustředěﾐě 
pláﾐo┗ali ﾏiﾏoškolﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro roz┗oj graﾏotﾐostí dětí a žáků. Je potřeHa 
┗ěﾐo┗at pozorﾐost toﾏu, aH┞ H┞li také společﾐě sIhopﾐi zazﾐaﾏeﾐat a zaIh┞tit, 
že k roz┗oji graﾏotﾐostí ﾐeHo koﾏpeteﾐIí u koﾐkrétﾐíIh dětí a žáků skutečﾐě došlo 
ふroz┗íjeﾐí do┗edﾐosti ┗┞hodﾐotit půsoHeﾐí ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ぶ.  

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- podpora čteﾐářské graﾏotﾐosti ┗e školáIh – ┗┞uží┗áﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí školﾐíIh kﾐiho┗eﾐ, 
čteﾐářskýIh koutků, akIí ﾐa podporu čteﾐářst┗í, ﾐapř. zapojeﾐí škol do projektu Čteﾐí poﾏáhá 

ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- za┗áděﾐí didaktiIkýIh ﾏetod a prograﾏů ke z┗ýšeﾐí fuﾐkčﾐí graﾏotﾐosti ┗ )Š ふčteﾐářská, 
ﾏateﾏatiIká, jaz┞ko┗á, fiﾐaﾐčﾐí, digitálﾐí graﾏotﾐostぶ a čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké a digitálﾐí 
pregramotnosti v MŠ ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh 
ZoR projektu), 

- podpora koﾐkrétﾐíIh prograﾏů a akIí ﾐa podporu čteﾐářské pregraﾏotﾐosti a čteﾐářské 
graﾏotﾐosti ┗e spolupráIi s knihovnami v ﾏístě ふpř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, 
popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora koﾐkrétﾐíIh prograﾏů a akIí ﾐa podporu ﾏateﾏatiIké a fiﾐaﾐčﾐí graﾏotnosti 

ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora koﾐkrétﾐíIh prograﾏů a akIí ﾐa podporu kulturﾐí a soIiálﾐí graﾏotﾐosti ふdoklado┗áﾐí – 

)prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora koﾐkrétﾐíIh prograﾏů a akIí ﾐa podporu digitálﾐí graﾏotﾐosti a Hezpečﾐosti 
na iﾐterﾐetu, pre┗eﾐIi zá┗islosti ﾐa soIiálﾐíIh sítíIh apod. ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi 
prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- za┗áděﾐí ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj fuﾐkčﾐí graﾏotﾐosti s důrazeﾏ ﾐa síťo┗áﾐí 
(MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3),  

- podpora zájﾏo┗ého/ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro děti a žák┞ ふﾏládežぶ v realizaci aktivit 

sﾏěřujíIíIh k roz┗oji ┗ dílčíIh oHlasteIh graﾏotﾐostí (MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it 
┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),   

- projekto┗é akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐosti ふpř. doklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 
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- za┗áděﾐí jaz┞ko┗é propedeutik┞ do MŠ ふpř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis 
čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- za┗áděﾐí ﾏetod a foreﾏ ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí dětí 
a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka – ﾐapř. krátkodoHé/sdíleﾐé zapojeﾐí rodilého ﾏlu┗čího 
forﾏou taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ ふﾐeHude podporo┗áﾐo iﾐdi┗iduálﾐí zapojeﾐí rodilého ﾏlu┗čího 
do ┗ýuk┞ Hez zapojeﾐí pedagoga škol┞ぶ, podpora spolupráIe se školaﾏi ┗ partﾐerskýIh oHIíIh, 
podpora čiﾐﾐosti sdíleﾐého koordiﾐátora podpor┞ ┗ýuk┞ IizíIh jaz┞ků apod. ふdoklado┗áﾐí – 

)prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu). 

 

E) Kompetence pro demokratickou kulturu 

 

E1) Podpora roz┗oje koﾏpeteﾐIí pro deﾏokratiIkou kulturu ふ┗četﾐě ﾐaplňo┗áﾐí opatřeﾐí 
KoﾐIepIe podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰぶ zejﾏéﾐa u žáků )Š. 

E2) Podpora akti┗it prohluHujíIíIh spolupráIi státﾐíIh a saﾏosprá┗ﾐýIh orgáﾐů se školaﾏi pří 
akti┗itáIh spojeﾐýIh s oHčaﾐskýﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ┗četﾐě podpor┞ z┗┞šo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾏoti┗o┗at děti a žák┞ ke spolupráIi s ﾏístﾐí saﾏosprá┗ou. 

E3) OHčaﾐské ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗a k deﾏokratiIkéﾏu oHčaﾐst┗í ┗četﾐě zapojeﾐí partiIipaIe 
dětí, žáků a rodičů ﾐa Ihodu škol┞. 

E4) Akti┗it┞ podporujíIí strukturo┗aﾐý dialog s ﾏládeží. 

E5) Podpora partiIipaIe žáků a rodičů ﾐa rozhodo┗áﾐí a fuﾐgo┗áﾐí škol┞ – ┗lastﾐí partiIipaIe 
žáků a rodičů ┗ede ﾐejeﾐ k přijíﾏáﾐí odpo┗ědﾐosti za prostředí, ┗ ﾐěﾏž žáIi žijí, a za s┗é 
jedﾐáﾐí, ale ﾏá i pre┗eﾐti┗ﾐí dopad┞ ﾐa riziko┗é je┗┞ oHje┗ujíIí se ┗e školáIh 
ふ┗aﾐdalisﾏus, šikaﾐa, geﾐeračﾐí střet┞ apod.ぶ. 

E6) MetodiIká podpora škol a koordiﾐátorů žáko┗skýIh parlaﾏeﾐtů prostředﾐiIt┗íﾏ 
spolupráIe ﾏezi školaﾏi, efekti┗ﾐíﾏi forﾏaﾏi profesﾐího roz┗oje pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků, a to ┗četﾐě foreﾏ zahrﾐujíIíIh spolupráIi koordiﾐátora žáko┗ského 
parlamentu s odHorﾐíkeﾏ při realizaIi koﾐkrétﾐíIh akti┗it a čiﾐﾐostí (taﾐdeﾏo┗á 
spolupráIe), propojeﾐíﾏ s ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐím apod. 

E7) Podpora z┗ýšeﾐí koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗┞uží┗at koﾏple┝ﾐí ┗zdělá┗aIí 
forﾏ┞ ふrolo┗é hr┞ a siﾏulaIe, soutěžeぶ ┗ oHčaﾐskéﾏ ┗zdělá┗áﾐí. 

E8) Podpora koﾏuﾐitﾐíIh a rodiﾐﾐo-koﾏuﾐitﾐíIh prograﾏů usilujíIíIh o zapojeﾐí koﾏuﾐit┞ 
ふ┗četﾐě rodiﾐ, oH┞┗atel společeﾐst┗í a společeﾐskýIh orgaﾐizaIíぶ při podpoře dětí a žáků 
k úspěIhu.  

E9) RealizaIe prograﾏů zapojujíIíIh rodiče a ostatﾐí čleﾐ┞ rodiﾐ┞ do ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků, 

a to prostředﾐiIt┗íﾏ zajištěﾐí poﾏoIi a profesioﾐálﾐího roz┗oje pedagogů s Iíleﾏ z┗ýšit 
jejich znalosti a do┗edﾐosti pro spolupráIi s rodiﾐou a čleﾐ┞ koﾏuﾐit┞, posk┞to┗áﾐím 

pomoci pro rodiče, kteří se učí sprá┗ﾐě ┗┞uží┗at dostupﾐé iﾐforﾏaIe k podpoře 
┗zdělá┗áﾐí a ┗ý┗oje s┗ýIh dětí a identifikaIí kulturﾐích zprostředko┗atelů ┗ koﾏuﾐitě, 
kteří ﾏohou poﾏoIi zlepšit koﾏuﾐikaIi ﾏezi učiteli a rodinami. 
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Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- metody ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu sﾏěřujíIí k podpoře akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í ┗ koﾏuﾐitě7 

ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- realizace metod a forem ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu, které roz┗íjejí oHčaﾐské a soIiálﾐí 
koﾏpeteﾐIe, ﾐapř. žáko┗ské projekt┞ ┗četﾐě podpor┞ učitelů, kteří je ┗edou, školﾐí parlaﾏeﾐt┞, 
e┝kurze do Parlaﾏeﾐtu a Seﾐátu ČR ┗četﾐě ﾐákladů ﾐa dopra┗u dětí a žáků ふdoklado┗áﾐí – 

)prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- metody a formy ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗edeﾐí diskuse o aktuálﾐíIh 
koﾐtro┗erzﾐíIh téﾏateIh ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe 
v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- akti┗it┞ podporujíIí strukturo┗aﾐý dialog s ﾏládeží - http://www.strukturovanydialog.cz/co-je-

strukturovany-dialog-s-mladezi (doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe 
v příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – 5 ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- akti┗it┞ ┗edouIí k rozvoji kritiIkého ﾏ┞šleﾐí s Iíleﾏ Ihráﾐit děti a ﾏládež před ﾏaﾐipulaIí 
┗edouIí k riziko┗éﾏu Iho┗áﾐí, podpora akti┗it ┗edouIí k akti┗ﾐíﾏu osoHﾐíﾏu roz┗oji a k oIhraﾐě 
zdra┗í ┗ propojeﾐí ┗šeIh jeho složek, tj. soIiálﾐí, ps┞IhiIké a f┞ziIké (např. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- prograﾏ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗ýIho┗u k odpo┗ědﾐosti, ﾐapř. deﾏokraIie ﾐeﾐí jeﾐ prá┗o předkládat 

a prosazo┗at s┗é ﾐázor┞ ale také - při jejiIh prosazeﾐí ﾐést s┗ou odpo┗ědﾐost za jejiIh realizaIi 
ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- prograﾏ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa Iho┗áﾐí ┗ krizo┗ýIh situaIíIh a situaIíIh ohrožujíIíIh ži┗ot ふdoklado┗áﾐí 
– )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu),  

- prograﾏ┞ sﾏěřujíIí k eliﾏiﾐaIi riziko┗ého Iho┗áﾐí dětí a žáků, zejﾏéﾐa ┝eﾐofoHie, zá┗islosti 
apod. ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐnosti v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- realizaIe os┗ěto┗ýIh akti┗it ┗ oHlasti pre┗eﾐIe oHlasti soIiálﾐě-patologiIkýIh je┗ů (ﾐapř. MI – 5 

ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- kroužek t┞pu „Naše škola, Náš důﾏ dětí“ atd. (např. MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it 
┗edouIíIh k rozvoji kompetencí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ži┗otﾐí prostředí a oIhraﾐu přírod┞ s důrazeﾏ ﾐa síťo┗áﾐí 
(ﾐapř. MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí ﾐeHo MI – 5 26 

ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa kulturﾐí a duIho┗ﾐí hodﾐot┞ a jejiIh oIhraﾐu s důrazeﾏ 
na síťo┗áﾐí (ﾐapř. MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí ﾐeHo 

MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa oHeIﾐý prospěIh a oHeIﾐě prospěšﾐou čiﾐﾐost, ﾐapř. doHro┗olﾐiIký 

kroužek (ﾐapř. MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ a akti┗it┞ ┗ ráﾏIi forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé ﾐa události a ┗ý┗oj 
┗eřejﾐého ži┗ota, ﾐapř. klub Mladý Démosthenes 

                                                 
7 Viz ﾐapříklad ┗ýstup┞ projektu AIti┗e Citizens http://www.activecitizens.cz/ , kde je ﾏožﾐo ﾐalézt ﾏetodiIkou příručku, 
ﾐeHo puHlikaIe Chuťo┗k┞ pro starost┞ a starostk┞ http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2014/05/CHUTOVKY_int02.pdf  

http://www.strukturovanydialog.cz/co-je-strukturovany-dialog-s-mladezi
http://www.strukturovanydialog.cz/co-je-strukturovany-dialog-s-mladezi
http://www.activecitizens.cz/
http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2014/05/CHUTOVKY_int02.pdf
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(https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4803) s předpokládaﾐou účastí čleﾐů klubu 

v Ielostátﾐí soutěži (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – 

viz kap. 11.3),  

- podpora akti┗it ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí pro děti a žák┞ ふﾏládežぶ ┗ oHlasti koﾏpeteﾐIí 
pro demokratickou kulturu (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- programy na posíleﾐí koﾏuﾐikačﾐíIh koﾏpeteﾐIí učitelů, a to ┗četﾐě ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
a ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh 
ZoR projektu),  

- zajištěﾐí profesﾐího roz┗oje pro pedagog┞ s Iíleﾏ z┗ýšit jejiIh zﾐalosti a dovednosti 

pro spolupráIi s rodiﾐou a čleﾐ┞ koﾏuﾐit┞ (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá 
teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- posk┞to┗áﾐí ﾏetodiIké poﾏoIi pro rodiče, kteří se učí sprá┗ﾐě ┗┞uží┗at dostupﾐé iﾐforﾏaIe 
k podpoře ┗zdělá┗áﾐí a ┗ý┗oje s┗ýIh dětí ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis 
realizace v příslušﾐýIh )oR projektu), 

- ideﾐtifiko┗áﾐí kulturﾐíIh zprostředko┗atelů ┗ koﾏuﾐitě, kteří ﾏohou poﾏoIi zlepšit koﾏuﾐikaIi 
ﾏezi učiteli a rodiﾐaﾏi, a ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe s nimi v úzeﾏí (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet 
platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe s projekteﾏ Škola pro demokracii, spolupráIe škol zapojeﾐýIh do tohoto 

projektu v úzeﾏí - http://www.skolaprodemokracii.cz/ ふpř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi 
prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu). 

 

F) Regioﾐálﾐí ideﾐtita – spolupráIe s komunitou 

 

F1) Podpora spolupráIe ﾏezi školaﾏi ┗zájeﾏﾐě a ﾏezi školaﾏi a dalšíﾏi 

školskýﾏi8/┗zdělá┗aIíﾏi zařízeﾐíﾏi a orgaﾐizaIeﾏi, sdíleﾐí doHré pra┝e a propojeﾐí 
ﾐeforﾏálﾐího, zájﾏo┗ého a odHorﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. 

F2) Podpora z┗┞šo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků pro aplikaIi ﾏístﾐě 
zakot┗eﾐého učeﾐí se zdůrazﾐěﾐíﾏ ┗azH┞ ﾐa ekologiIká, kulturﾐě - soIiálﾐí a ekoﾐoﾏiIká 
téﾏata, která se zaﾏěřují ﾐa aktuálﾐí ﾏístﾐí téﾏata ┗četﾐě zapojeﾐí ﾏístﾐíIh spolků, 
kﾐiho┗eﾐ, ﾏuzeí a posk┞to┗atelů ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do ┗ýuk┞. 

F3) Podpora koﾏuﾐitﾐíIh projektů, kd┞ pedagogičtí praIo┗ﾐíIi/praIo┗ﾐíIi ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí společﾐě s žák┞ odhalují a diskutují proHléﾏ┞ ┗e s┗éﾏ okolí, zjišťují si Hližší 
iﾐforﾏaIe z růzﾐýIh zdrojů – ﾏédia, úřad┞, ┗lastﾐí zkušeﾐost, atd. Na základě zjištěﾐí 
ﾐa┗rhují řešeﾐí i za poﾏoIi jiﾐýIh aktérů. Jedﾐají s ﾏístﾐíﾏi úřad┞, ﾐezisko┗ýﾏi 
orgaﾐizaIeﾏi, oHčaﾐ┞, rodiči, atd. Cíleﾏ je ┗zHudit odpo┗ědﾐost za ﾏísto, kde žijeﾏe, 
ukázat růzﾐé Iest┞, jak je ﾏožﾐé proHléﾏ┞ řešit.  

                                                 
8  Dle § Α odst. ヵ školského zákoﾐa. 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4803
http://www.skolaprodemokracii.cz/
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Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- spolupráIe škol ┗ úzeﾏí, MŠ, )Š, spolupráIe se SŠ, se SVČ, s firmami i NNO v úzeﾏí (ﾐapř. 
doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu, popř. MI – 

ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí ﾐeHo doklado┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz 

kap. 11.3),  

- spolupráIe s knihovnami – jako kulturﾐíﾏi a ┗zdělá┗aIíﾏi Ieﾐtr┞ ┗ úzeﾏí, společﾐě realizo┗aﾐé 
akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa regioﾐálﾐí ideﾐtitu (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis 
čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu, popř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora za┗áděﾐí a k┗alitﾐího ┗edeﾐí ﾏístﾐě zakot┗eﾐého učeﾐí – za┗áděﾐí ﾏístﾐě zakot┗eﾐého 
učeﾐí do ŠVP, propojeﾐí škol┞ a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí s oHeIﾐí koﾏuﾐitou - učeﾐí se 
na reálﾐýIh proHléﾏeIh koﾏuﾐit┞ (např. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- aktivity zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj kulturﾐího po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí dětí a žáků, ﾐa ┗azHu ﾐa regioﾐálﾐí 
téﾏata, ┗ztah k ﾏístu, regioﾐálﾐí ideﾐtitu, souﾐáležitost s ﾏísteﾏ, akti┗it┞ sﾏěřujíIí k tomu, 

aby se žáIi ┗raIeli do ﾏíst, kde ┗┞rostli, a ﾐedoIházelo k ┗┞lidňo┗áﾐí ﾐapř. pohraﾐičﾐíIh regioﾐů, 
┗četﾐě společﾐé t┗orH┞ učeHﾐiI s regioﾐálﾐíﾏi téﾏat┞ (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi 
prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- aktivity a programy zaﾏěřeﾐé ﾐa propojo┗áﾐí ┗zdělá┗aIí oHlasti Člo┗ěk a uﾏěﾐí s dalšíﾏi 
oHlastﾏi ┗zdělá┗áﾐí – ﾐapř. hudba a matematika, ﾏezipředﾏěto┗é ┗ztah┞, e┝kurze ┗četﾐě 
ﾐákladů ﾐa dopra┗u dětí a žáků (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti 
v příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- prograﾏ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa podporu regioﾐálﾐí kulturﾐího po┗ědoﾏí, regioﾐálﾐíIh tradiI apod., a to 

┗četﾐě pořízeﾐí poﾏůIek pro realizaIi prožitko┗ého učeﾐí, draﾏatiIkého ┗zdělá┗áﾐí apod., 
poﾏůIek pro realizaIi hudeHﾐíIh a ┗ýt┗arﾐýIh akti┗it s vazbou k úzeﾏí ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- podpora akti┗it koﾏuﾐitﾐího ┗zdělá┗áﾐí (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis 
čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá 
teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- prograﾏ┞ ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé ﾐa ﾏezigeﾐeračﾐí ┗zdělá┗áﾐí, 
ﾏezigeﾐeračﾐí dialog a z┗ýšeﾐí úIt┞ a poIhopeﾐí ke staršíﾏ lideﾏ ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- za┗áděﾐí ﾏetod a foreﾏ ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu zaﾏěřeﾐýIh ﾐa podporu 

zájﾏo┗ého/ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro děti a žák┞ ┗ oHlasti regioﾐálﾐí ideﾐtit┞ ふdoklado┗áﾐí – 

)prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu), 

- akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa sﾏ┞sluplﾐé trá┗eﾐí ┗olﾐého času, prázdﾐiﾐ, zapojo┗áﾐí a roz┗oj spolupráIe 
┗šeIh aktérů ┗ úzeﾏí pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků s důrazeﾏ ﾐa síťo┗áﾐí (ﾐapř. doklado┗áﾐí – 

)prá┗a o realizaIi foreﾏ a ﾏetod, popis realizaIe ┗ příslušﾐýIh )oR projektu nebo např. MI – 

5 ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo MI – ヵ ヱヲ ヱヲ Počet 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- akIe a podpůrﾐé akti┗it┞ pro rodiče dětí a žáků zaﾏěřeﾐé ﾐa z┗ýšeﾐí iﾐforﾏo┗aﾐosti 
a zprostředko┗áﾐí odHorﾐé poﾏoIi ┗ oblasti logopedie, proHléﾏo┗ého Iho┗áﾐí, ADHD, šikaﾐ┞ 
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a iﾐdi┗iduálﾐíIh potřeH dětí a žáků (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 
doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3). 

 

G) Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí 
 

G1) Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, roz┗oj spolupráIe MŠ a )Š a orgaﾐizaIí 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ síťo┗áﾐí rele┗aﾐtﾐí aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí, 
┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ﾏezi pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞, NNO a dalšíﾏi odHorﾐík┞. 

G2) PodﾐíIeﾐí zájﾏu dětí a žáků z MŠ a )Š o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí ふteIhﾐiIké, 
přírodo┗ědﾐé i eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ Iestou iﾐteﾐzi┗ﾐí spolupráIe ﾏateřských 

škol, základﾐích škol a ┗zdělá┗aIíIh a kulturﾐíIh Ieﾐter, prostředﾐiIt┗íﾏ síťo┗áﾐí 
rele┗aﾐtﾐíIh aktérů ふpedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, rodičůぶ 
k ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí a akti┗ﾐí partiIipaIi ﾐa akti┗itáIh z┗┞šujíIíIh zájeﾏ dětí a žáků 
o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě podpor┞ ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů prohluHujíIíIh 
do┗edﾐosti dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIe. Prograﾏ┞ ┗zdělá┗aIíIh a kulturﾐíIh Ieﾐter ﾏusí 
Hýt ┗žd┞ pláﾐo┗áﾐ┞ ┗e spolupráIi se školou a s Iíleﾏ roz┗oje pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
dětí a žáků. Ve spolupráIi ﾐejde pouze o ﾐapláﾐo┗áﾐí paralelﾐíIh akti┗it, ale o to, 
aby učitelé a praIo┗ﾐíIi ostatﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí Iíleﾐě a soustředěﾐě pláﾐo┗ali 
ﾏiﾏoškolﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí dětí/žáků a aH┞ 
H┞li také společﾐě sIhopﾐi zazﾐaﾏeﾐat a zaIh┞tit, že k roz┗oji koﾏpeteﾐIí u koﾐkrétﾐíIh 
dětí/žáků skutečﾐě došlo ふroz┗íjeﾐí do┗edﾐosti ┗┞hodﾐotit půsoHeﾐí ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ぶ. 

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- roz┗íjeﾐí spolupráIe )Š a MŠ ┗ podpoře a roz┗oji pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí (např. MI – 5 26 02 

Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí ﾐeHo MI – 52 10 6 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- za┗áděﾐí a realizaIe metod a forem ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu zaﾏěřeﾐýIh na podporu 

z┗┞šo┗áﾐí ﾏoti┗aIe žáků pro studiuﾏ teIhﾐiIkýIh a přírodo┗ědﾐýIh oHorů, rozvoje ﾏaﾐuálﾐí 
zručﾐosti, Hudo┗áﾐí praIo┗ﾐíIh ﾐá┗┞ků a dalších téﾏat sou┗isejíIích se ┗zdělá┗aIí oHlastí Člo┗ěk 
a s┗ět práIe (ﾐapř. MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz 

kap. 11.3),  

- roz┗íjeﾐí ote┗řeﾐosti žáka k ┗ědeIkýﾏ oHje┗ůﾏ, stiﾏulaIe zájﾏu o ┗ědu, roz┗íjeﾐí z┗ída┗osti 
a smyslu pro zodpo┗ědﾐost žáků (ﾐapř. MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
- doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- sdíleﾐí díleﾐ, laHoratoří a odHorﾐýIh praIo┗eﾐ, kde je ﾏožﾐé realizo┗at pra┗idelﾐou ┗ýuku žáků 
)Š (ﾐapř. MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- ┗┞uží┗áﾐí odHorﾐýIh učeHeﾐ SŠ a prostor doﾏů dětí a ﾏládeže pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ 
a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí žáků )Š s teIhﾐiIkýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ a se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa řeﾏesla (MI – 52 10 6 

Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- spolupráIe s VŠ ┗ oHlasti ﾏoti┗aIe ke ┗zděláﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ e┝kurzí do ┗┞sokoškolského 
prostředí, podpora dětskýIh uﾐi┗erzit pro ﾐadaﾐé žák┞ (MI – 52 10 6 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 
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- projekto┗é dﾐ┞ ┗e spolupráIi s VŠ – ┗┞užití kapaIit VŠ žák┞ )Š, ﾐapř. přírodo┗ědﾐé laHoratoře (MI 

– 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- motivačﾐí a do┗edﾐostﾐí ┘orkshop┞ – e┝kurze žáků a učitelů do fireﾏ a teIhﾐologiIkýIh Ieﾐter 

(MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- e┝kurze žáků )Š ﾐa přírodo┗ědﾐá a teIhﾐiIká praIo┗iště a do Ieﾐter ┗ěd┞ a ┗ýzkuﾏu, center 

podporujíIíIh popularizaIi ┗ěd┞ a ┗ědeIkýIh a teIhﾐiIkýIh pro┗ozů s ﾐá┗azﾐostí ﾐa ŠVP (MI – 52 

10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- spolupráIe pedagogů MŠ, )Š forﾏou odHorﾐýIh a ﾏoti┗ačﾐíIh ┘orkshopů, odHorﾐýIh garaﾐIí 
a koﾐzultaIí a dalšíIh akIí zaﾏěřeﾐýIh ﾐa pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí (ﾐapř. MI – 52 10 6 Počet 
produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- spolupráIe pedagogů a žáků )Š a fireﾏ/ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí ┗ ráﾏIi zapojeﾐí do školﾐí/ 

ﾏiﾏoškolﾐí čiﾐﾐosti (MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – 

viz kap. 11.3),  

- podpora Hudo┗áﾐí ┗ztahu k přírodě, a to ┗četﾐě ┗ýjezdů a e┝kurzí (MI – 52 10 6 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- aktivity zaﾏěřeﾐé ﾐa efekti┗ﾐější ┗┞uží┗áﾐí školﾐíIh zahrad a d┗orů ┗četﾐě jejiIh zpřístupňo┗áﾐí 
(ﾐapř. MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- spolupráIe suHjektů zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ oblasti polytechniky ┗četﾐě 
ﾏetodiIké podpor┞ (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo 

doklado┗áﾐí nebo MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz 

kap. 11.3),  

- spolupráIe suHjektů forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro ┗┞t┗ořeﾐí podﾏíﾐek pro práIi 
s žák┞ ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýﾏi ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí (např. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet 
platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- ┗┞uží┗áﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh, elektroﾐiIkýIh a dalšíIh druhů sta┗eHﾐiI ┗e ┗ýuIe a zájﾏo┗éﾏ 
┗zdělá┗áﾐí (např. MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz 

kap. 11.3), 

- podpora ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti a zatrakti┗ﾐěﾐí řeﾏesel ┗ ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí (MI – 52 10 6 

Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- podpora keﾏpů/táHorů, příﾏěstskýIh táHorů teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj ﾏaﾐuálﾐí 
zručﾐosti, pol┞teIhﾐiku, řeﾏesla, péči o krajiﾐu a farﾏářst┗í (MI – 52 10 6 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora zájﾏo┗ého/ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro děti a žák┞ ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí, EVVO, přírodﾐíIh ┗ěd a řeﾏeslﾐýIh koﾏpeteﾐIí (MI – 52 10 6 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora opakujíIíIh se akIí a prograﾏů EVVO (MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- společﾐý ┘eH a sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi )Š, SŠ, MŠ týkajíIí se pol┞teIhﾐik┞, praktiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
a kariéro┗ého poradeﾐst┗í, který H┞ uﾏožňo┗al sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ┗ podoHě soutěží, ol┞ﾏpiád, 
ﾐaHídk┞ ze straﾐ┞ podﾐiků atd. (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí nebo MI – 52 10 6 Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3). 
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H) Tvořivost, iﾐiIiativa a podﾐikavost 

H1) Podpora spolupráIe ﾏezi školaﾏi ┗zájeﾏﾐě a ﾏezi školaﾏi a dalšíﾏi 
školskýﾏi9/┗zdělá┗aIíﾏi zařízeﾐíﾏi a orgaﾐizaIeﾏi, sdíleﾐí doHré pra┝e a propojeﾐí 
forﾏálﾐího a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa iﾐiIiati┗u, kreati┗itu 
a z┗ýšeﾐí podﾐikatelskýIh koﾏpeteﾐIí žáků )Š ┗četﾐě žáko┗skýIh parlaﾏeﾐtů 
a ﾏiﾐiprojektů. 

H2) Podpora koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e ┗edeﾐí žáků k ┗lastﾐí iﾐiIiati┗ě, 
aﾐgažo┗aﾐosti a sIhopﾐosti řešit proHléﾏ┞, praIo┗at ┗e skupiﾐě, koﾏuﾐiko┗at s okolíﾏ, 
pláﾐo┗at a realizo┗at ┗lastﾐí kreati┗ﾐí ﾐápad┞. 

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  

- spolupráIe s klíčo┗ýﾏi partﾐer┞ ┗ regioﾐu, síťo┗áﾐí a spolupráIe aktérů ┗ úzeﾏí při realizaIi 
akti┗it podporujíIíIh t┗oři┗ost, podﾐika┗ost, iﾐiIiati┗u dětí a žáků, ┗┞hledá┗áﾐí a šířeﾐí příkladů 
doHré pra┝e ふﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo MI – 

5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- zapojeﾐí a spolupráIe ÚP, HK a zájﾏo┗ýIh a ﾐeforﾏálﾐíIh suHjektů při realizaIi akti┗it 
podporujíIíIh t┗oři┗ost, podﾐika┗ost a iﾐiIiati┗u dětí a žáků (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforem 

pro odHorﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí nebo MI – 52 10 5 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro děti a žák┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj t┗oři┗osti, kreati┗it┞, podﾐika┗osti, 
iniciativy a samostatnosti dětí a žáků (MI – 5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa podporu iﾐiIiati┗┞ žáků zaﾏěřeﾐé ﾐa zlepšeﾐí koﾏpeteﾐIí potřeHﾐýIh pro 
oHčaﾐskou aﾐgažo┗aﾐost, žáko┗ské parlaﾏeﾐt┞ apod. (ﾐapř. MI – 5 21 05 Počet produktů 
┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora práIe s ﾐadaﾐýﾏi žák┞, roz┗oj spolupráIe škol a orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
(ﾐapř. MI – 5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- projekto┗ý kroužek, ﾐáplﾐí čiﾐﾐosti je ﾐapř. zpraIo┗áﾐí a realizace žáko┗ského školﾐího projektu 
– ﾐapř. projekt důsledﾐého tříděﾐí ┗šeIh druhů odpadů ┗e škole ﾐeHo projekt zaﾏěřeﾐý 
na z┗┞šo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐosti atd. zejﾏéﾐa s vazbou na region (MI – 5 21 05 Počet produktů 
┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- prograﾏ┞ t┞pu ﾏiﾐifirﾏa pro žák┞, žáko┗ský projekt zaﾏěřeﾐý ﾐa ﾏezigeﾐeračﾐí solidaritu, 
žáko┗ský projekt pro úzeﾏí zaﾏěřeﾐý ﾐa doHro┗olﾐiIt┗í apod. (MI – 5 21 05 Počet produktů 

┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- prograﾏ┞ ﾐeforﾏálﾐího/zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí rozšiřujíIí ﾐaHídku ┗zdělá┗áﾐí pro roz┗oj 
kreati┗it┞ dětí a žáků ┗ oHlasti ┗ěd┞, teIhﾐologií, digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, apod. (MI – 5 21 05 

Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- prograﾏ┞ ﾐeforﾏálﾐího/zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí rozšiřujíIí ﾐaHídku ┗zdělá┗áﾐí pro roz┗oj 
kreati┗it┞ dětí a žáků ┗ soIiálﾐí oHlasti, ┗ oHlasti kultur┞, oIhraﾐ┞ přírod┞ a udržitelﾐého roz┗oje 

(MI – 5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti – doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

                                                 
9  Dle § Α odst. ヵ školského zákoﾐa. 



Výzvy PO3 Iﾐdividuálﾐí projekty Místﾐí akčﾐí pláﾐy rozvoje vzděláváﾐí II  - Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe - speIifiIká část 

Číslo ┗┞dáﾐí: 2 Datuﾏ účiﾐﾐosti: 10.4.2018 Stráﾐka 33 z 59 

 

- projekto┗é dílﾐ┞, kreati┗ﾐí dílﾐ┞ a ┘orkshop┞ pro pedagog┞ k ┗ýuko┗ýﾏ ﾏetodáﾏ a forﾏáﾏ 
podporujíIíﾏ kreati┗itu, podﾐika┗ost a saﾏostatﾐost, a to ┗četﾐě ﾏezioHoro┗ýIh sou┗islostí 
a ┗ýuk┞ ﾐa praktiIkýIh příkladeIh (ﾐapř. MI – 5 ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí ﾐeHo MI – 5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí k podnikavosti - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3). 

 

I) Kariérové poradeﾐství 
I1) Podpora kariéro┗ého poradeﾐst┗í prostředﾐiIt┗íﾏ síťo┗áﾐí a t┗orH┞ zázeﾏí pro ┗ýﾏěﾐu 

zkušeﾐostí ┗ýIho┗ﾐýIh a kariéro┗ýIh poradIů ﾐa základﾐíIh školáIh. 

I2) Podpora realizaIe akti┗it ┗zájeﾏﾐé spolupráIe a síťo┗áﾐí ﾏezi školaﾏi a dalšíﾏi aktér┞ 
v úzeﾏí ┗ oHlasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í ┗četﾐě akti┗ﾐího zapojeﾐí rodičů ふpřede┗šíﾏ 
propojeﾐí rodič – zaﾏěstﾐa┗atelぶ do proHleﾏatik┞ ┗olH┞ po┗oláﾐí a realizaIe dalšíIh 
akti┗it zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗olHu po┗oláﾐí ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa regioﾐálﾐí speIifika.   

I3) Podpora kariéro┗ého poradeﾐst┗í ﾐa )Š s ﾐa┗ázáﾐíﾏ spolupráIe se SŠ, které ﾐerealizují 
aktivity v projektech ┗ýz┗┞ Implementace KAP I. Při iﾏpleﾏeﾐtaIi MAP se ﾐesﾏí jedﾐat 
o d┗ojí podporu a fiﾐaﾐIo┗áﾐí akti┗it zaﾏěřeﾐýIh ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗í a ┗hodﾐou 
┗olHu po┗oláﾐí ┗ ráﾏIi projektů implementace KAP pro stejnou Iílo┗ou skupiﾐu, tj. ﾏusí 
jít o uﾏožﾐěﾐí spolupráIe základﾐíIh a středﾐíIh škol, které ﾐejsou zapojeﾐ┞ 
do oHdoHﾐýIh akti┗it ┗ projektech iﾏpleﾏeﾐtaIe KAP. Cíleﾏ je uﾏožﾐit spolupráIi 
školáﾏ, které se ﾐeúčastﾐí akti┗it spolupráIe ┗ oHlasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í 
v projektech implementace KAP, a to zejﾏéﾐa proto, že iﾏpleﾏeﾐtačﾐí akti┗it┞ 
v projektech implementace KAP ﾐeﾏohou pokrýt potřeH┞ ┗šeIh škol ┗ úzeﾏí. 

Příklady vhodﾐýIh způsoHů realizaIe v projektu:  
- spolupráIe a síťo┗áﾐí )Š se SŠ ┗ regionu, síťo┗áﾐí s podﾐik┞, průﾏ┞sleﾏ, ži┗ﾐosteﾐskýﾏi suHjekt┞ 

atd. s důrazeﾏ ﾐa regioﾐálﾐí aspekt, síťo┗áﾐí a spolupráIe aktérů ┗ úzeﾏí ┗ oHlasti kariéro┗ého 
poradeﾐst┗í (ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká - doklado┗áﾐí – viz kap. 

11.3), 

- spolupráIe se s┞stéﾏo┗ýﾏ projekteﾏ ÚP, který je zaﾏěřeﾐ ﾐa posk┞to┗áﾐí poradeﾐst┗í při ┗olHě 
┗hodﾐého po┗oláﾐí a ﾐa podporu spolupráIe ÚP se školaﾏi ┗ úzeﾏí (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaci forem a metod, popis realizace v příslušﾐýIh )oR projektu),  

- podpora realizaIe akIí zaﾏěřeﾐýIh ﾐa přípra┗u žáků ﾐa ┗stup ﾐa trh práIe -  spolupráIe škol 
s klíčo┗ýﾏi partﾐer┞ ┗ regionu - ÚP, HK, zaﾏěstﾐa┗atelé (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi 
prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- akti┗it┞ podporujíIí ┗olHu ┗hodﾐé profese s ohledeﾏ ﾐa ﾏožﾐosti ┗ úzeﾏí ふ┗četﾐě ﾐákladů 
na dopravu v případě e┝kurzí u zaﾏěstﾐa┗atelů) v úzeﾏí Iíleﾐě zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗olHu po┗oláﾐí 
pro žák┞ a jejiIh rodiče (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti 
v příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- akti┗it┞ sﾏěřujíIí k získáﾐí koﾏpeteﾐIí pro řízeﾐí ┗lastﾐí kariér┞ (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 
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- akti┗it┞ pro usﾐadﾐěﾐí ┗stupu ﾐa trh práIe pro žák┞ se SVP (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a 
o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh )oR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- podpora zapojeﾐí rodičů ふpřede┗šíﾏ propojeﾐí rodiče – zaﾏěstﾐa┗atelぶ při ┗olHě ┗hodﾐého 
profesﾐího zaﾏěřeﾐí a po┗oláﾐí žáků (např. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 
- doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3),  

- realizaIe akti┗it zaﾏěřeﾐýIh ﾐa z┗┞šo┗áﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ýIho┗ﾐýIh ふkariéro┗ýIhぶ poradIů 
při ┗olHě po┗oláﾐí (ﾐapř. doklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi prograﾏu, popis čiﾐﾐosti ┗ příslušﾐýIh 
ZoR projektu ﾐeHo ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí ﾐeHo doklado┗áﾐí 
- doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- iﾐdi┗iduálﾐí a skupiﾐo┗á podpora pedagogickýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í 
pro žák┞ )Š, a to zejﾏéﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ síťo┗áﾐí, ﾏeﾐtoriﾐgu a ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 
ふdoklado┗áﾐí – )prá┗a o realizaIi podpor┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, popis 

realizace  příslušﾐýIh )oR projektu nebo ﾐapř. MI – ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá 
teﾏatiIká setká┗áﾐí - doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3), 

- realizaIe dopro┗odﾐýIh předﾐášek a ┘orkshopů z oHlasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í, sdíleﾐí 
příkladů doHré pra┝e apod. (ﾐapř. MI – ヵ ヱヰ ヱΑ Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí - 

doklado┗áﾐí – viz kap. 11.3). 

 

V┞loučeﾐé aktivit┞: 

 

V ráﾏIi ┗ýz┗┞ nebudou podporo┗áﾐ┞ t┞to akti┗it┞: 

- )řizo┗áﾐí ﾐásledujíIíIh praIo┗ﾐíIh poziI ┗e školáIh: školﾐí asisteﾐt, asisteﾐt pedagoga, školﾐí 
psycholog, speIiálﾐí pedagog, soIiálﾐí pedagog, kariéro┗ý poradIe, zapojeﾐí ICT teIhﾐika 
do ┗ýuk┞, koordiﾐátor spolupráIe škol┞ a zaﾏěstﾐa┗atele, odHorﾐík z pra┝e ┗e ┗ýuIe. 

- Stáže pedagogů škol u zaﾏěstﾐa┗atelů. 

- Akti┗it┞ ┗edouIí k zařazo┗áﾐí a udržeﾐí dětí a žáků ┗e školáIh zřizo┗aﾐýIh dle § ヱヶ odst. Γ 
školského zákoﾐa. 

- Akti┗it┞ ┗edouIí k teIhﾐiIkéﾏu zhodﾐoIeﾐí Hudo┗, k pořízeﾐí dlouhodoHého hﾏotﾐého/ 

ﾐehﾏotﾐého iﾐ┗estičﾐího majetku.  

- Realizace iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh kurzů pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků u┗edeﾐých v dataHázi 
DVPP. 

- )ahraﾐičﾐí pobyty dětí a žáků )Š. 

- Adaptačﾐí poH┞t┞ dětí a žáků při přeIhodeIh ﾏezi stupﾐi škol aﾐi stupﾐi ┗zdělá┗áﾐí, ┗íIedeﾐﾐí 
akIe t┞pu ﾏoti┗ačﾐího soustředěﾐí. 

- Poh┞Ho┗é ふsporto┗ﾐíぶ akti┗it┞. 

 

5.2.5 Nastaveﾐí rozpočtu a fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu projektu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 
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5.2.5.1 Fiﾐaﾐčﾐí ﾏilﾐík┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

ヵ.ヲ.ヵ.ヱ.ヱ PrůHěžﾐé fiﾐaﾐčﾐí ﾏilﾐík┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

ヵ.ヲ.ヵ.ヱ.ヲ Hraﾐičﾐí fiﾐaﾐčﾐí ﾏilﾐík 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

ヵ.ヲ.ヶ Cost Heﾐefit aﾐalýza ふCBAぶ 

V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeﾏají žadatelé po┗iﾐﾐost předkládat CBA ふfiﾐaﾐčﾐí aﾐi soIioekoﾐoﾏiIkou 
aﾐalýzuぶ. VíIe ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

ヵ.ヲ.Α StaveHﾐí práIe 

Pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí. 

5.2.8 Koﾏeﾐtář k rozpočtu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

5.3 Příjeﾏ žádostí o podporu 

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

5.4 Fáze sIhvalováﾐí projektů 

Fáze proIesu sIh┗alo┗áﾐí ┗č. dílčíIh lhůt10 (PD – praIo┗ﾐí deﾐぶ 

 

 

                                                 
10 Dílčí lhůt┞ jsou orieﾐtačﾐí. 

┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ - ŘídiIí orgáﾐ 40 PD

koﾏpletaIe dokuﾏeﾐtaIe k prá┗ﾐíﾏu aktu - ŘídiIí orgáﾐ 15 PD

┗ýHěr projektů - ┗ýHěro┗á koﾏise 20 PD

┗ěIﾐé hodﾐoIeﾐí - e┝terﾐí hodﾐotitelé 40 PD

koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí - iﾐterﾐí hodﾐotitelé 20 PD
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5.4.1 Koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 

Fázi koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí Hudou zajišťo┗at iﾐterﾐí hodﾐotitelé ŘO ┗ CSSFヱヴ+. 
Koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí je ukoﾐčeﾐa do 20 praIovﾐíIh dﾐí od průHěžﾐé 
uzá┗ěrk┞ příjﾏu žádostí o podporu. O ┗ýsledku fáze hodﾐoIeﾐí Hude žadatel iﾐforﾏo┗áﾐ iﾐterﾐí 
depeší. 

Kritéria koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ┗č. popisu způsoHu hodﾐoIeﾐí jsou 
saﾏostatﾐou přílohou ┗ýz┗┞. Kritéria ﾏají fuﾐkIi ┗┞lučo┗aIí, jsou hodﾐoIeﾐa forﾏou ANO/NE, 
tzn. splﾐěﾐo/ﾐesplﾐěﾐo ふpříp. pro daﾐý projekt nerele┗aﾐtﾐíぶ.  

Kritéria koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí jsou opra┗itelﾐá ふtj. je ﾏožﾐé doplﾐěﾐí ze straﾐ┞ 
žadatele ┗ proIesu sIh┗alo┗áﾐí ﾐa základě ┗ýz┗┞ ŘO/poskytovatele odstraﾐěﾐí ┗ad) a ﾐeopra┗itelﾐá 
(tj. ﾐesplﾐěﾐí zﾐaﾏeﾐá ┗žd┞ ┗┞řazeﾐí z proIesu sIh┗alo┗áﾐí Hez ﾏožﾐosti doplﾐěﾐí ze strany 

žadateleぶ.  

Při ﾐesplﾐěﾐí ﾐěkterého z opra┗itelﾐýIh kritérií a záro┗eň za podﾏíﾐk┞ splﾐěﾐí ┗šeIh ﾐeopra┗itelﾐýIh 

kritérií je žadatel prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ ﾏa┝iﾏálﾐě d┗akrát ┗┞z┗áﾐ k odstraﾐěﾐí ┗ad žádosti 
o podporu ふdoplﾐěﾐí Ih┞HějíIíIh iﾐforﾏaIí)11. Lhůta pro odstraﾐěﾐí ┗ad při pr┗ﾐíﾏ ┗┞z┗áﾐí je 10 

praIo┗ﾐí dﾐů od data doručeﾐí této ┗ýz┗┞. Lhůta pro odstraﾐěﾐí ┗ad při druhéﾏ ┗┞z┗áﾐí je stanovena 

ŘO dle Iharakteru a zá┗ažﾐosti doplﾐěﾐí a je max. ヵ praIo┗ﾐích dﾐů od data doručeﾐí druhé ┗ýz┗┞. 
Žadatel ﾐeHude ┗┞z┗áﾐ k odstraﾐěﾐí ┗ad opako┗aﾐě ┗ případě, že ﾐereaguje ﾐa pr┗ﾐí žádost ŘO12. 

V případě, že žadatel ﾐa základě ┗ýz┗┞ k odstraﾐěﾐí ┗ad žádosti ┗adu ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐeodstraﾐí, 
je žádost o podporu ┗┞řazeﾐa z proIesu sIh┗alo┗áﾐí a posk┞to┗atel řízeﾐí zasta┗í13. 

Při ﾐesplﾐěﾐí kteréhokoli z ﾐeopra┗itelﾐýIh kritérií je projekt ┗┞řazeﾐ z dalšího proIesu sIh┗alo┗áﾐí 
a poskytovatel řízeﾐí zasta┗í14. 

5.4.2 VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí zajišťují odHorﾐíIi, e┝terﾐí hodﾐotitelé, ┗┞Hraﾐí z DataHáze hodﾐotitelů ŘO 
s ohledeﾏ ﾐa teﾏatiIké zaﾏěřeﾐí předložeﾐé žádosti o podporu. VšiIhﾐi hodﾐotitelé proIházejí 
řádﾐýﾏ ┗ýHěro┗ýﾏ řízeﾐíﾏ a ﾐásledﾐě odHorﾐýﾏ školeﾐíﾏ zaﾏěřeﾐýﾏ ﾐa hodﾐoIeﾐí žádostí 
o podporu v PO 3 a speIifika ┗ýz┗┞. Fáze ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí Hude ukoﾐčeﾐa ﾐejpozději 
do 40 praIovﾐíIh dﾐí od data ukoﾐčeﾐí předIhozí fáze sIh┗alo┗áﾐí. O ┗ýsledku ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí 
Hude žadatel iﾐforﾏo┗áﾐ iﾐterﾐí depeší. 

HodﾐoIeﾐí každé žádosti o podporu pro┗ádí ┗žd┞ saﾏostatﾐě dva hodﾐotitelé do hodﾐotiIí taHulk┞ 
v  IS KP14+, přičeﾏž ┗ýsledﾐý počet Hodů je ┗┞počítáﾐ jako průﾏěr z počtu Hodů přiděleﾐýIh oHěﾏa 
hodﾐotiteli. Celko┗ýﾏ ┗ýsledkeﾏ ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí jsou d┗ě hodnotiIí taHulk┞ hodﾐotitelů. 

Pokud je splﾐěﾐa alespoň jedﾐa z ﾐásledujíIíIh podﾏíﾐek, je pro hodﾐoIeﾐí přiřazeﾐ další ﾐezá┗islý 
hodnotitel, tzv. arbitr: 

• Hodo┗é hodﾐoIeﾐí jedﾐotli┗ýIh hodﾐotitelů se ┗ ráﾏIi alespoň jedﾐoho hodﾐotiIího 
kritéria ┗ýzﾐaﾏﾐě liší, tj. Hodo┗ý rozdíl hodﾐotitelů čiﾐí ﾏiﾐ. ┗ýši Hodů staﾐo┗eﾐou 
v příloze ┗ýz┗┞ HodﾐotiIí kritéria; 

                                                 
11 Viz §ヱヴk odst. ヱ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 
12 VíIekrát je žadatel ┗┞z┗áﾐ pouze k opra┗ě jiﾐé ┗ad┞ žádosti, tj. k odstraﾐěﾐí každé ┗ad┞ je žadatel ┗┞z┗áﾐ ┗žd┞ pouze 
jednou. 
13 Viz. § ヱヴ odst. ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 
14 Viz. § ヱヴ odst. ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 
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• Ielko┗é Hodo┗é hodﾐoIeﾐí jedﾐotli┗ýIh hodﾐotitelů se ┗ýzﾐaﾏﾐě liší, tj. Hodo┗ý rozdíl 
hodﾐotitelů čiﾐí ﾏiﾐ. počet Hodů staﾐo┗eﾐý ┗ příloze ┗ýz┗┞ HodﾐotiIí kritéria; 

• jedﾐotli┗í hodﾐotitelé se liší ┗ Ielko┗éﾏ ﾐe/doporučeﾐí žádosti o podporu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí, 
tzn., jeden z hodﾐotitelů žádost o podporu doporučuje a druhý ﾐikoli; 

• ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí splﾐěﾐo/ﾐesplﾐěﾐo u alespoň jedﾐoho ┗┞lučo┗aIího ﾐeHo 
koﾏHiﾐo┗aﾐého kritéria se u jedﾐotli┗ýIh hodﾐotitelů liší. 

Arbitr ふe┝terﾐí hodﾐotitelぶ pro┗ádí Ielé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu. Při s┗éﾏ hodﾐoIeﾐí ﾏá 
k dispoziIi předešlá d┗ě hodﾐoIeﾐí jedﾐotli┗ýIh hodﾐotitelů. Jeho Hodo┗é hodﾐoIeﾐí ┗ ráﾏIi 
jedﾐotli┗ýIh hodﾐotiIíIh kritérií a ┗ýsledﾐého Hodo┗ého hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu se ﾏusí 
poh┞Ho┗at ┗ Hodo┗éﾏ rozpětí, které staﾐo┗ili předešlí dva hodﾐotitelé. V případě, že oHa hodﾐotitelé 
udělili ┗ ﾐěkteréﾏ z kritérií shodﾐý počet Hodů, ﾐesﾏí arHitr teﾐto ┗ýsledek ﾏěﾐit, do jíﾏ 
zpraIo┗á┗aﾐého hodﾐoIeﾐí teﾐto počet Hodů pouze přeHírá a zpraIo┗á┗á Ielko┗ý koﾏeﾐtář za daﾐé 
kritériuﾏ. 

Celko┗ýﾏ ┗ýsledkeﾏ ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí projektu je počet Hodů přiděleﾐý arHitreﾏ a hodﾐotiIí 
tabulka arbitra.  

Kritéria hodﾐoIeﾐí 

Kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí ┗č. jejiIh fuﾐkIe a popisu způsoHu hodﾐoIeﾐí jsou saﾏostatﾐou přílohou 
┗ýz┗┞. Kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí ﾏají fuﾐkIi hodﾐotiIí, ┗┞lučo┗aIí ﾐeHo koﾏHiﾐo┗aﾐou: 

• HodﾐotiIí kritéria jsou kritéria, za jejiIhž splﾐěﾐí/ﾐesplﾐěﾐí se přiděluje Hodo┗é hodﾐoIeﾐí. 

• V┞lučo┗aIí kritéria jsou kritéria, jejiIhž ﾐesplﾐěﾐí zﾐaﾏeﾐá ┗┞loučeﾐí žádosti o podporu 

z proIesu sIh┗alo┗áﾐí. 

• KoﾏHiﾐo┗aﾐá kritéria jsou kritéria, za jejiIhž splﾐěﾐí/ﾐesplﾐěﾐí se přidělují Hod┞, 
při ﾐesplﾐěﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIe Hodů, která je staﾐo┗eﾐa ┗ýz┗ou, je žádost o podporu 
┗┞loučeﾐa ze sIh┗alo┗aIího proIesu.  

Hodﾐotitel/arHitr pro┗ádí hodﾐoIeﾐí do hodﾐotiIí taHulk┞, ┗e které Hod┞ hodﾐotí jedﾐotli┗á kritéria 
a pro každé hodﾐoIeﾐí u┗ádí koﾏeﾐtář/zdů┗odﾐěﾐí. Ma┝. ┗ýše Hodů, kterou ﾏůže hodﾐotitel/arbitr 

přidělit, je ヶヵ Hodů. V zá┗ěru taHulk┞ ┗┞plňuje Ielko┗ý koﾏeﾐtář. Na základě ┗ýsledků hodﾐoIeﾐí 
hodﾐotiteli/arHitreﾏ žádost o podporu ﾐe/postupuje do další fáze proIesu sIh┗alo┗áﾐí: 

ANO - pokud projekt získá ヴヵ a víIe Hodů a záro┗eň splﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí Hodo┗ou hraﾐiIi ┗šeIh 
koﾏHiﾐo┗aﾐýIh kritérií a záro┗eň splﾐí ┗šeIhﾐa ┗┞lučo┗aIí kritéria. Žádost o podporu postupuje 
do další fáze proIesu sIh┗alo┗áﾐí. 

NE - pokud projekt získá ﾏéﾐě ﾐež ヴヵ Hodů a/ﾐeHo ﾐesplﾐí ﾏiﾐ. Hodo┗ou hraﾐiIi ﾏiﾐ. jedﾐoho 
z koﾏHiﾐo┗aﾐýIh kritérií a/ﾐeHo ﾐesplﾐí ﾏiﾐ. jedﾐo ┗┞lučo┗aIí kritériuﾏ. Žádost o podporu je 
z dalšího proIesu sIh┗alo┗áﾐí ┗┞loučeﾐa. 

 

5.4.3 VýHěr projektů 

ProIes ┗ýHěru projektů zajišťuje ┗ýHěro┗á komise složeﾐá z odHorﾐíků – e┝terﾐíIh hodﾐotitelů 
┗┞HraﾐýIh z DataHáze hodﾐotitelů ŘO a iﾐterﾐíIh hodﾐotitelů/zástupIů ŘO  s ohledem na teﾏatiIké 
zaﾏěřeﾐí předložeﾐé žádosti o podporu. Fáze ┗ýHěru projektů je zpra┗idla ukoﾐčeﾐa do 20 

praIovﾐíIh dﾐí od data ukoﾐčeﾐí předIhozí fáze sIh┗alo┗áﾐí. 
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VýHěro┗á koﾏise se řídí Statuteﾏ a JedﾐaIíﾏ řádeﾏ ┗ýHěro┗é koﾏise - viz 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.  

 

VýHěro┗á koﾏise projekt doporučuje/ﾐedoporučuje k fiﾐaﾐIo┗áﾐí, příp. doporučuje s ┗ýhradou 
ふprojekt oHdrží podporu až po splﾐěﾐí podﾏíﾐek staﾐo┗eﾐýIh ┗ýHěro┗ou koﾏisíぶ ﾐeHo doporučeﾐíﾏ, 
a to ﾐa základě zpraIo┗aﾐýIh hodﾐoIeﾐí ┗e fázi ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí, které pro┗edli hodﾐotitelé/ 
arHitr/hodﾐotiIí koﾏise, a ┗e ┗azHě ﾐa ┗ýši alokaIe, přičeﾏž ┗┞Ihází z ┗ýsledků hodﾐoIeﾐí projektů 
(a pořadí projektů dle Hodo┗ého ohodﾐoIeﾐíぶ. 

Po projedﾐáﾐí/forﾏulo┗áﾐí příp. ┗ýhrad/doporučeﾐí ┗ýHěro┗á koﾏise ﾐe/doporučí žádosti o podporu 

s ohledeﾏ ﾐa datuﾏ předložeﾐí žádosti o podporu a fiﾐaﾐčﾐí alokaIi ┗ýz┗┞.  

Sezﾐaﾏ ﾐe/doporučeﾐýIh žádostí o podporu podepisuje ﾐáﾏěstek pro řízeﾐí sekIe operačﾐíIh 
prograﾏů. 

Po proIesu ┗ýHěru projektů u žádostí o podporu doporučeﾐýIh s ┗ýhradou/doporučeﾐíﾏ ﾏůže 
proHíhat proIes úpra┗┞ žádosti před uza┗řeﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, při 
ﾐěﾏž je ze straﾐ┞ žadatele upra┗eﾐa žádost o podporu ┗ souladu s ﾐá┗rh┞ ┗ýHěro┗é koﾏise 
a ﾐásledﾐě je doplﾐěﾐá/upra┗eﾐá žádost o podporu zasláﾐa ŘO. 

5.5 )půsoH ozﾐáﾏeﾐí výsledků proIesu sIhvalováﾐí žadateli 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Neúspěšﾐí žadatelé ﾏohou podat přepraIovaﾐou žádost o podporu v ráﾏIi výzv┞ opakovaﾐě jako 

ﾐo┗ou žádost o podporu, a to ﾐejpozději dnem ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu, který je stanoven 

┗ýz┗ou. 

6. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU 
O POSKYTNUTÍ/PŘEVODU PODPORY 

6.1 Posk┞tﾐutí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ žadateli 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

6.2 Formy přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

6.3 V┞rozuﾏěﾐí žadatele o sIhváleﾐí žádosti o podporu z OP VVV 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

6.4 Doklad┞ potřeHﾐé k v┞dáﾐí právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

Výčet podkladů před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je ﾐásledujíIí: 

1a)  Doklad o Hezdlužﾐosti – je-li rele┗aﾐtﾐí; 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
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2)  Plﾐá ﾏoI/pověřeﾐí k zastupováﾐí – je-li rele┗aﾐtﾐí; 4)  Sﾏlouva o partﾐerství ふpartﾐerská 
smlouva) – pokud ﾐeH┞la dodáﾐa s žádostí o podporu;  

4a) Doložka osvědčujíIí souhlas zřizovatele s tíﾏ, aH┞ právﾐiIká osoHa sﾏlouvu o partﾐerství 
uzavřela – je-li rele┗aﾐtﾐí;  

6)  Doklad o ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIi ročﾐího obratu – je-li rele┗aﾐtﾐí;  

9)  Doklad o Haﾐkovﾐíﾏ účtu/podúčtu; 

10)  Doklad o Haﾐkovﾐíﾏ účtu zřizovatele – je-li rele┗aﾐtﾐí; 

13) Doklady prokazujíIí, že ﾐa každéﾏ úzeﾏí správﾐího oHvodu oHIe s rozšířeﾐou 
půsoHﾐostí/ﾏěstské části došlo s ostatﾐíﾏi ﾏožﾐýﾏi žadateli k dohodě, kdo z ﾐiIh za daﾐé 
úzeﾏí podává projekt ﾐa tvorHu MAP II (kopie zápisu z jedﾐáﾐí s ostatﾐíﾏi poteﾐIioﾐálﾐíﾏi 
žadateli, kopie zápisu z jedﾐáﾐí ŘV MAP atd.ぶ; 

14) Doklad prokazujíIí osloveﾐí všeIh zřizovatelů ﾏateřskýIh, základﾐíIh a základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol dle I)O ﾐa úzeﾏí v hraﾐiIíIh spádového oHvodu oHIe s rozšířeﾐou 
půsoHﾐostí/ﾏěstské části s žádostí o spolupráIi;  

15)  Doklad prokazujíIí oslo┗eﾐí ┗šeIh ředitelů ﾏateřskýIh, základﾐíIh a základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol dle I)O ﾐa úzeﾏí ┗ hraﾐiIíIh spádo┗ého oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí/ﾏěstské 
části s žádostí o spolupráIi. 

6.5 Přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

7. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍ)ENÍ 

7.1 Moﾐitorováﾐí 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

7.1.1 PrůHěžﾐá zpráva o realizaIi projektu ふvčetﾐě průHěžﾐé žádosti o platHuぶ 

Postup pro staﾐoveﾐí terﾏíﾐu pro předložeﾐí prvﾐí průHěžﾐé )oR projektu/ŽoP, pro administraci, 

┗ráIeﾐí k přepraIo┗áﾐí a sIh┗alo┗áﾐí ZoR projektu/ŽoP je popsáﾐ ┗ PpŽP – oHeIﾐá část kap. 7.1.1. 

Druhou a další průHěžﾐou )oR projektu/ŽoP je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ předložit do ヲヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů 
po upl┞ﾐutí 6 ﾏěsíIů od ukoﾐčeﾐí předIhozího sledo┗aﾐého ふﾏoﾐitoro┗aIíhoぶ oHdoHí.  

V případě projektů, jejiIhž realizaIe Hude zahájeﾐa před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, příjeﾏIe ┗ ráﾏIi pr┗ﾐí průHěžﾐé )oR projektu/ŽoP předkládá 
k ┗┞účto┗áﾐí i ┗ýdaje, které ┗zﾐikl┞ ┗ doHě před ┗┞dáﾐíﾏ tohoto prá┗ﾐího aktu ふtj., od data zahájeﾐí 
f┞ziIké realizaIe projektuぶ. 

Jako příloha ZoR projektu je předkládáﾐa příloha Přehled klíčo┗ýIh ┗ýstupů k ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátorů 
projektu ESF. V této příloze příjeﾏIe speIifikuje případﾐé úpra┗┞ dílčích ┗ýstupů iﾐdikátoru 5 49 01 

ふﾐapř. ﾏetodik┞, ﾏaﾐuál┞, staﾐdard┞ぶ oproti dílčíﾏ ┗ýstupůﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ příloze žádosti o podporu. 

V u┗edeﾐéﾏ přehledu je zřejﾏá ┗azHa ﾐa harﾏoﾐograﾏ realizaIe projektu. )ﾏěﾐa pláﾐu se řídí 
postup┞ u┗edeﾐýﾏi v kapitole 7.2 PpŽP – oHeIﾐá část. 

7.1.2 Informace o pokroku v realizaci projektu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 
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7.1.3 )ávěrečﾐá zpráva o realizaIi projektu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.   

7.1.4 )ávěrečﾐá zpráva projektu za Ielé oHdoHí realizaIe projektu ふdále )ávěrečﾐá )oR 
za Ielé oHdoHí realizaIeぶ 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí.  

7.1.5 PrůHěžﾐá zpráva o udržitelﾐosti projektu 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí.  

7.1.6 )ávěrečﾐá zpráva o udržitelﾐosti projektu 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

7.2 )ﾏěﾐ┞ projektu a doplﾐěﾐí projektu 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

7.3 Ukoﾐčováﾐí projektu a udržitelﾐost 

Α.ン.ヱ Časový ráﾏeI ukoﾐčováﾐí projektů 

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Α.ン.ヲ Ukoﾐčeﾐí projektu z hlediska forﾏálﾐího zajištěﾐí 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Α.ン.ン Ukoﾐčeﾐí projektu z hlediska ﾏoﾐitorováﾐí a fiﾐaﾐIováﾐí 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Α.ン.ヴ Nedosažeﾐí účelu dotaIe při ukoﾐčeﾐí projektu 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

7.3.5 Nestaﾐdardﾐí ukoﾐčeﾐí projektu 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

7.3.6 Udržitelﾐost projektu 

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐerele┗aﾐtﾐí.  
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7.4 UIhováﾐí dokuﾏeﾐtů 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍ)ENÍ 

8.1 FiﾐaﾐIováﾐí projektu 

8.1.1 Platby ex-post 

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

8.1.2 Platby ex-ante 

Upraveno v PpŽP – oHeIﾐá část. Dále pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ platí, že příjeﾏIi Hude posk┞tﾐuta pr┗ﾐí 
záloho┗á platHa ┗e ┗ýši částk┞, která se ┗┞počte součteﾏ pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýdajů za d┗ě pr┗ﾐí sledo┗aﾐá 
oHdoHí u┗edeﾐá ┗e fiﾐaﾐčﾐíﾏ pláﾐu projektu ﾏa┝iﾏálﾐě ┗šak do ┗ýše:  

- ヴヰ % IelkovýIh způsoHilýIh výdajů u projektů, jejiIhž f┞ziIká realizaIe Hude zahájeﾐa 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ン ﾏěsíIe před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞; 

- ンヰ % IelkovýIh způsoHilýIh výdajů u projektů, jejiIhž f┞ziIká realizaIe Hude zahájeﾐa 
ﾐejdří┗e dﾐeﾏ ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu. 

)e straﾐ┞ posk┞to┗atele podpor┞ Hudou posk┞tﾐut┞ záloho┗é platH┞ ﾏa┝iﾏálﾐě do ┗ýše 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí podílu EU a SR.   

Β.ヱ.ン FiﾐaﾐIováﾐí způsoHeﾏ koﾏHiﾐovaﾐýIh plateH 

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

Β.ヱ.ヴ Prováděﾐí plateH OSS, PO OSS 

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐerele┗aﾐtﾐí.  

Β.ヱ.ヵ SpolufiﾐaﾐIováﾐí v projektech OP VVV 

Upraveno v PpŽP – oHeIﾐá část. Dále pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ platí ﾐásledujíIí: 

Tabulka: Poﾏěr rozděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi prograﾏo┗é oHlasti ふﾏezi ﾏéﾐě a ┗íIe 
roz┗iﾐutýﾏi regioﾐ┞), které žadatel zadá┗á ┗ žádosti o podporu ﾐa záložIe SpeIifiIké Iíle do IS KP14+ 

viz kapitola 8.1.5 PpŽP – oHeIﾐá část): 

Místo realizaIe 
projektu 

Místo dopadu 
projektu 

Méﾐě rozviﾐutý 
region 

VíIe rozviﾐutý regioﾐ 

Méﾐě roz┗iﾐutý 
region 

Méﾐě roz┗iﾐutý 
region 

100% 0% 

VíIe roz┗iﾐutý regioﾐ VíIe roz┗iﾐutý regioﾐ 0% 100% 
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Miﾐiﾏálﾐí podíl spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí projektu ze straﾐ┞ žadatele/příjeﾏIe ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ je staﾐo┗eﾐ 
ﾐásledo┗ﾐě: 

- Místﾐí akčﾐí skupiﾐ┞, Sdružeﾐí/spolek oHIí ふﾏikroregioﾐ, popř. sdružeﾐí oHIí a ﾏikroregioﾐůぶ 
zapsaﾐé ┗e ┗eřejﾐéﾏ rejstříku s prá┗ﾐí forﾏou zájﾏo┗é sdružeﾐí prá┗ﾐiIkýIh osoH ﾐeHo 
spolek – ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵ % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu. V případě ヱぶ podpor┞ ﾐeHo 
oIhraﾐ┞ osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, ヲぶ soIiálﾐíIh služeH a akti┗it 
soIiálﾐího začleňo┗áﾐí, ンぶ akti┗it ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a ヴぶ akti┗it soIiálﾐíIh a hospodářskýIh 
partﾐerů ┗ oHlasti soIiálﾐího dialogu je podíl spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí ze strany žadatele/příjeﾏIe 
0  %; 

- Městské části hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞, obce a doHro┗olﾐé svazky oHIí zapsané v rejstříku 
s┗azku oHIí ┗edeﾐéﾏ podle zákoﾐa č. ヱヲΒ/ヲヰヰヰ SH., o oHIíIh ふoHeIﾐí zřízeﾐíぶ – ﾏiﾐiﾏálﾐě 
5 % celko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu. 

 

8.2 ÚčetﾐiItví a dokladováﾐí 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.3 Baﾐkovﾐí účet 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.4 Pokladna 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.5 Daň z přidaﾐé hodﾐot┞ 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.6 V┞kazováﾐí výdajů 

Upraveno v pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

8.6.1 Úplﾐé v┞kazováﾐí výdajů 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ platí, že tíﾏto způsoHeﾏ Hudou ┗┞kazo┗áﾐ┞ pouze příﾏé způsoHilé 
ﾐáklad┞ ﾐa zaﾏěstﾐaﾐIe.   

8.6.2 )jedﾐodušeﾐé v┞kazováﾐí výdajů 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

Pro projekt┞ ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ Hude použita zjedﾐodušeﾐá forﾏa ┗┞kazo┗áﾐí použitíﾏ paušálﾐí sazH┞ 
40 % z příﾏýIh způsoHilýIh ﾐákladů ﾐa zaﾏěstﾐaﾐIe za účeleﾏ pokr┞tí zHý┗ajíIíIh ﾐákladů ﾐa projekt 

(viz kapitola 8.6.2 PpŽP – oHeIﾐá částぶ.   
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8.7 )půsoHilé výdaje 

8.7.1 OHeIﾐé podﾏíﾐk┞ způsoHilosti výdaje 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

) časového hlediska je ﾏožﾐé zahájit f┞ziIkou realizaIi aktivit č. ヱ, ヲ a ン od ヱ. ヵ. ヲヰヱΑ, vyjma 

podaktivit┞ ヲ.ヵ PraIovﾐí skupiﾐa pro rovﾐé příležitosti uvedeﾐé v příloze výzv┞ Postup┞ MAP II, 
u které je ﾏožﾐé zahájit f┞ziIkou realizaIi od ヱ. ヱ. ヲヰヱΒ. 

V případě aktivit┞ č. ヴ je ﾏožﾐé zahájit realizaIi po úspěšﾐéﾏ splﾐěﾐí prvﾐí fáze hodﾐoIeﾐí ふtj. 
žádost o podporu splﾐila všeIhﾐ┞ ﾐáležitosti při hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostíぶ.  

V souvislosti s ﾐasta┗eﾐíﾏ časo┗é způsoHilosti ┗ýdajů ﾐejsou ┗ýdaje spojeﾐé s přípra┗ou projektu 

ふ┗četﾐě ┗ýdajů spojeﾐýIh se zpraIo┗áﾐím žádosti o podporu) způsoHilé.  

 

8.7.2 )půsoHilé výdaje dle druhu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. Dále pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ platí: 

 OsoHﾐí výdaje 

Do této kategorie příﾏýIh ┗ýdajů se řadí osoHﾐí ┗ýdaje spojeﾐé s akti┗itaﾏi zaﾏěstﾐaﾐIů odHorﾐého 
týﾏu a adﾏiﾐistrati┗ﾐího týﾏu zapojeﾐýIh do projektu. 

Pro projekty této ┗ýz┗┞ platí v souladu s kapitolou 8 PpŽP – oHeIﾐá část ﾐíže u┗edeﾐé ┗ariaﾐt┞ pro 
staﾐo┗eﾐí ﾏezd/platů, které jsou defiﾐo┗áﾐ┞ ┗ dokumentu Sezﾐaﾏ ﾏezd/platů a ﾏožﾐé postupy 
staﾐoveﾐí ﾏezd/platů pro zaﾏěstﾐaﾐIe/praIovﾐíky podílejíIí se na realizaIi projektů Operačﾐího 
prograﾏu Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí, z┗eřejﾐěﾐéﾏ ﾐa odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv (aktuálﾐí ┗erzeぶ: 

 dle bodu 1 – Staﾐo┗eﾐí sazH┞ poﾏoIí ISPV.  

Žadatel projektu je oprá┗ﾐěﾐ při sesta┗o┗áﾐí rozpočtu při přípra┗ě žádosti o podporu staﾐo┗it 
hodiﾐo┗é sazH┞ u odﾏěﾐ z dohod ふDPP, DPČぶ ﾏa┝iﾏálﾐě do ┗ýše horﾐí hraﾐiIe15, která je staﾐo┗eﾐa 
tíﾏto ┗ýpočteﾏ: ℎ剣堅券í ℎ堅欠券�潔結 岫�č/ℎ剣穴岻 = 兼ě嫌íč券í 嫌欠�決欠 穴欠券é 喧剣��潔結 穴健結 ���� 喧堅剣 3. 倦懸欠堅建�健 岫懸 �č岻ℎ剣穴券剣建欠 � ���� 憲懸結穴結券á 懸結 嫌健剣憲喧潔� "喧健欠潔結券á 穴剣決欠 ℎ剣穴/兼ě嫌" 

8.7.3 VěIﾐé příspěvk┞ v OP VVV 

Pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí.  

                                                 
15 V době realizace projektu postupuje příjemce při stanovování sazeb odměn z dohod (DPP, DPČ) u nově 
zřizovaných pozic nebo při úpravě výše sazeb (DPP, DPC) u stávajících pozic dle dokumentu Seznam 

mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 

projektů OP VVV (aktuální verze). 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
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8.7.4 Nepříﾏé/paušálﾐí ﾐáklad┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

Β.Α.ヴ.ヱ SazH┞ ﾐepříﾏýIh ﾐákladů pro projekt┞ fiﾐaﾐIovaﾐé z ESF/paušálﾐí sazH┞ 

Pro projekt┞ této ┗ýz┗┞ platí, že ┗ýše ﾐepříﾏýIh ふpaušálﾐíIhぶ ﾐákladů se staﾐo┗í dle Hodu ン, 
kap. 8.7.4.1 PpŽP – oHeIﾐá část ふdalší iﾐforﾏaIe ┗iz část Β.ヶ.ヲ PpŽP – oHeIﾐá částぶ.  

Β.Α.ヴ.ヲ SazH┞ ﾐepříﾏýIh ﾐákladů pro projekt┞ fiﾐaﾐIovaﾐé z EFRR/paušálﾐí sazH┞ 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

8.7.ヴ.ン DefiﾐiIe ﾐepříﾏýIh/paušálﾐíIh ﾐákladů 

Pro projekty v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ platí, že ﾏezi příﾏé ┗ýdaje lze zařadit pouze ┗ýdaje ﾐa realizačﾐí týﾏ 
ふodHorﾐý a adﾏiﾐistrati┗ﾐíぶ. Ostatﾐí ┗ýdaje jsou ┗┞kazo┗áﾐ┞ jako ┗ýdaje paušálﾐí. 

8.8 NezpůsoHilé výdaje 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část a současﾐě ﾐad ráﾏeI platí ﾐásledujíIí: 

V ráﾏIi této výzv┞ ﾐejsou způsoHilé iﾐvestičﾐí výdaje. 

 

 Příklad┞ ﾐezpůsoHilýIh příﾏýIh výdajů pro projekt┞ v ráﾏIi této výzv┞: 

- ┗ýdaje spojeﾐé s ┗ýkoﾐeﾏ fuﾐkIe čleﾐa ŘídiIího ┗ýHoru.  

8.9 Příjﾏ┞ projektu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.10 Odvody za ﾐeplﾐěﾐí poviﾐﾐostí příjeﾏIe/partﾐera 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

8.11 Úspor┞ projektu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

9. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA KONTROL A  AUDITŮ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

10. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PŘIPOMÍNEK K PODKLADŮM ŘO 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 
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11. KAPITOLA – METODIKA INDIKÁTORŮ OP VVV 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

11.1 Výklad pojﾏů 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

11.2 Pok┞ﾐ┞ pro žadatele 

Jako příloha Žádosti o podporu projektu je předkládáﾐa příloha Přehled klíčo┗ýIh ┗ýstupů k ﾐaplﾐěﾐí 
iﾐdikátorů projektu ESF. V této příloze příjeﾏIe speIifikuje dílčí ┗ýstup┞ iﾐdikátoru ヵ 49 01 Počet 
regioﾐálﾐíIh systéﾏů, které jsou ﾐezH┞tﾐé pro ﾐaplﾐěﾐí daﾐého iﾐdikátoru. Klíčo┗ýﾏi ┗ýstup┞ jsou 

ﾐapř. lokálﾐí šetřeﾐí, aﾐalýz┞, strategie, ┘orkshop┞, ﾏetodiIká setkáﾐí, ﾏetodiIké ﾏateriál┞. 

V u┗edeﾐéﾏ přehledu je ﾐezH┞tﾐý popis dílčího ┗ýstupu a zřejﾏá ┗azHa ﾐa harﾏoﾐograﾏ realizaIe 
projektu.  

11.3 Pok┞ﾐ┞ pro příjeﾏIe 

Iﾐdikátorová soustava pro výzvu MAP II  

Typ Kód NČI Název Moﾐitorováﾐí a dokladováﾐí 

Výstup 

5 49 01 Počet regioﾐálﾐíIh s┞stéﾏů V )oR projektu příjeﾏIe dokládá kopii ┗┞t┗ořeﾐého 
sIh┗áleﾐého Místﾐího akčﾐího pláﾐu, jehož součástí 
je aktualizo┗aﾐá aﾐal┞tiIká část, strategiIký ráﾏeI 
MAP do roku 2023 a akčﾐí pláﾐ.  

 

Origiﾐál┞ jsou uIho┗áﾐ┞ příjeﾏIeﾏ u projekto┗é 
dokuﾏeﾐtaIe pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. 
Další ┗┞t┗ořeﾐé klíčo┗é ┗ýstup┞ ふﾐapříklad aﾐalýz┞, 
pláﾐ┞, zprá┗┞, apod. dle t┞pu ┗ýstupu ┗edouIí 
k ┗┞t┗ořeﾐí Místﾐího akčﾐího pláﾐuぶ jsou uložeﾐ┞ 
u projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 
a popsáﾐ┞ ┗ příloze „Přehled klíčo┗ýIh ┗ýstupů 
k ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátorů projektu ESF“.  
ŘO si ﾏůže ┗┞žádat doložeﾐí klíčo┗ýIh ┗ýstupů při 
kontrole ZoR projektu. 
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5 21 06 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾏoﾐitorují pra┗idelﾐě  
┗ průHěhu realizaIe projektu.  
)apočítá┗á se ┗žd┞ uIeleﾐá podpora, ﾐapř. Hlok 
kroužků. Každý t┞p ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ se započítá┗á  
┗ ráﾏIi projektu pouze jedﾐou.  
V )oR projektu příjeﾏIe doloží přehled realizo┗aﾐýIh 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it. Přehled oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě 
t┞to údaje: datuﾏ koﾐáﾐí, téﾏa, popis oHsahu, 
jﾏéﾐo osoH┞ ┗edouIí ﾏiﾏoškolﾐí akti┗itu. 
PříjeﾏIe ┗ede u ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ třídﾐí kﾐihu 
ﾐeHo oHdoHﾐou e┗ideﾐIi se stručﾐýﾏ popiseﾏ 
ﾐáplﾐě/průHěhu, kterou uIho┗á┗á pro případﾐou 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. ŘO si ﾏůže ┗ ráﾏIi koﾐtrol┞ )oR 
projektu ┗┞žádat tuto e┗ideﾐIi k doložeﾐí. 

5 21 05 Počet produktů ┗zdělá┗áﾐí 
k podnikavosti 

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾏoﾐitorují pra┗idelﾐě  
┗ průHěhu realizaIe projektu.  
)apočítá┗á se ┗žd┞ uIeleﾐá podpora, ﾐapř. Hlok 
kroužků k roz┗oji podﾐika┗osti. Každý t┞p ﾏiﾏoškolﾐí 
akti┗it┞ se započítá┗á ┗ ráﾏIi projektu pouze jedﾐou.  
V )oR projektu příjeﾏIe doloží přehled realizo┗aﾐýIh 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it. Přehled oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě  

t┞to údaje: datuﾏ koﾐáﾐí, téﾏa, popis oHsahu,  
jﾏéﾐo osoH┞ ┗edouIí ﾏiﾏoškolﾐí akti┗itu. 
PříjeﾏIe ┗ede u ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ třídﾐí kﾐihu  
ﾐeHo oHdoHﾐou e┗ideﾐIi se stručﾐýﾏ popiseﾏ 
ﾐáplﾐě/průHěhu, kterou uIho┗á┗á pro případﾐou 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. ŘO si ﾏůže ┗ ráﾏIi koﾐtrol┞ )oR 
projektu ┗┞žádat tuto e┗ideﾐIi k doložeﾐí. 
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5 26 02 Počet platforeﾏ pro 
odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí 

Iﾐdikátor se dokládá pra┗idelﾐě ┗ průHěhu realizaIe 
projektu.  

Iﾐdikátor se ┗┞káže ┗e Ih┗íli, kd┞ platforﾏa dokoﾐčí 
s┗ou čiﾐﾐost. 
V )oR projektu dokládá kopii zprá┗┞ o zřízeﾐí  
platforﾏ┞ pro odHorﾐé teﾏatiIké setkáﾐí ふpraIo┗ﾐí 
skupiny), kopii zprá┗┞ o čiﾐﾐosti a dále v ZoR 

projektu popisuje průHěžﾐou čiﾐﾐost platforﾏ┞.  
V┞t┗ořeﾐé dílčí ┗ýstup┞ ﾐapříklad – zápis┞, aﾐalýz┞, 
pláﾐ┞, zprá┗┞, studie, prezeﾐtaIe z ┗┞stoupeﾐí 
lektora apod. dle t┞pu čiﾐﾐosti platforﾏ┞ a prezeﾐčﾐí 
listiﾐ┞ z jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí jsou uložeﾐ┞ 
u projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe pro případﾐou koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě.  
ŘO si ﾏůže ┗┞žádat doložeﾐí dílčíIh ┗ýstupů při 
kontrole ZoR projektu.  

Pro případﾐou koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou uIho┗áﾐ┞ 
origiﾐál┞ dokuﾏeﾐtů u projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe.  

5 12 12 Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it 
┗edouIíIh k roz┗oji 
koﾏpeteﾐIí 

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾏoﾐitorují pra┗idelﾐě 
v průHěhu realizaIe projektu, ┗┞kazuje se ┗e Ih┗íli,  
kd┞ je akti┗ita zrealizo┗áﾐa.  
)apočítá┗á se ┗žd┞ uIeleﾐá podpora, ﾐapř. Hlok 
kroužků ﾐeHo uIeleﾐý Hlok ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it.   
Každý t┞p ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ se započítá┗á 

v  projektu pouze jednou.  

K )oR projektu příjeﾏIe doloží přehled realizo┗aﾐýIh 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it. Přehled oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě  
t┞to údaje: datuﾏ koﾐáﾐí, téﾏa, popis oHsahu, 
jﾏéﾐo osoH┞ ┗edouIí ﾏiﾏoškolﾐí akti┗itu, počet 
žáků. 
PříjeﾏIe ┗ede u ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ třídﾐí kﾐihu 
ﾐeHo oHdoHﾐou e┗ideﾐIi se stručﾐýﾏ popiseﾏ 
ﾐáplﾐě/průHěhu, kterou uIho┗á┗á pro případﾐou 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. ŘO si ﾏůže ┗ ráﾏIi koﾐtrol┞ )oR 
projektu ┗┞žádat tuto e┗ideﾐIi k doložeﾐí. 

5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh 
jedﾐorázo┗ýIh akIí 

PříjeﾏIe k )oR projektu přikládá soupisku 
uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh 
nebo os┗ěto┗ýIh akIí podpořeﾐýIh z OP VVV ve 

sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí. 
V soupisIe je u┗edeﾐo zaﾏěřeﾐí akIe, počet 
zúčastﾐěﾐýIh osoH, datuﾏ uspořádáﾐí. 
Pro případﾐou koﾐtrolu ﾐa ﾏístě příjeﾏIe uIho┗á 
prezeﾐčﾐí listiﾐ┞, poz┗áﾐk┞, prograﾏ, prezeﾐtaIi 
apod. 
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Výsledek 

5 08 10 Počet orgaﾐizaIí, které H┞l┞ 
o┗li┗ﾐěﾐ┞ s┞stéﾏo┗ou 
iﾐter┗eﾐIí 

Každá orgaﾐizaIe se započítá┗á ┗ projektu pouze 
jedﾐou. Nejpozději k předposledﾐí )oR projektu 
příjeﾏIe ┗┞káže dosud dosažeﾐou hodﾐotu a doloží 
┗┞plﾐěﾐý forﾏulář "Přehled orgaﾐizaIí, které H┞l┞ 
o┗li┗ﾐěﾐ┞ s┞stéﾏo┗ou iﾐter┗eﾐIí". K ┗┞kázaﾐýﾏ 
orgaﾐizaIíﾏ doloží Zprá┗u o zapojeﾐí orgaﾐizaIí ┗č. 
refle┝í jedﾐotli┗ýIh zapojeﾐýIh orgaﾐizaIí.  
V ))oR projektu příjeﾏIe ┗┞káže Ielko┗ou 
dosažeﾐou hodﾐotu, k ﾐí doloží koﾏpletﾐí přehled 
orgaﾐizaIí a doplﾐí zprá┗u o případﾐé další 
orgaﾐizaIe a jejiIh zatíﾏ ﾐedoložeﾐé reflexe. 

 

DefiﾐiIe iﾐdikátorů OP VVV jsou dostupﾐé ﾐa ┘eHu MŠMT: http://┘┘┘.ﾏsﾏt.Iz/strukturalﾐi-fondy-

1/monito-rovaci-indikatory-op-┗┗┗, případﾐé speIifikaIe iﾐdikátorů jsou u┗edeﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě. Vzor┞ 
šaHloﾐ pro doklado┗áﾐí iﾐdikátorů ┗ýstupů a ┗ýsledků jsou u┗edeny zde: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav.  

V realizaci je příloha Přehled klíčo┗ýIh ┗ýstupů k ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátorů projektu ESF přikládáﾐa k ZoR 

projektu ふ┗iz kapitola Α.ヱぶ s ┗ýčteﾏ ┗┞t┗ořeﾐýIh klíčo┗ýIh ┗ýstupů ┗e sledo┗aﾐéﾏ ふﾏoﾐitoro┗aIíﾏぶ 
oHdoHí. )ﾏěﾐa pláﾐu se řídí postup┞ u┗edeﾐýﾏi ┗ kapitole Α.ヲ. PpŽP – oHeIﾐá část jako podstatﾐá 
zﾏěﾐa projektu. 

11.4 Fiﾐaﾐčﾐí oprav┞ v důsledku poIh┞Heﾐí příjeﾏIe 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část a ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory. 

12. KAPITOLA – )ADÁVÁNÍ A KONTROLA )AKÁ)EK 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

13. KAPITOLA – PARTNERSTVÍ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

Další podﾏíﾐk┞ oprá┗ﾐěﾐosti partﾐera jsou uvedeny v  kapitole ヵ.ヲ.ヱ těIhto pra┗idel.  

14. KAPITOLA – SYNERGIE A KOMPLEMENTARITY 

Upraveno ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Výz┗a Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí II je koﾏpleﾏeﾐtárﾐí. Na žadatele/příjeﾏIe nejsou v této 
souvislosti kladeﾐ┞ žádﾐé ﾐárok┞ při ┗┞plňo┗áﾐí žádosti o podporu aﾐi ┗ průHěhu realizaIe projektu. 

15. KAPITOLA – VEŘEJNÁ PODPORA 

Pro tuto ┗ýz┗u platí, že podpořeﾐ┞ Hudou pouze projekt┞ ﾐezakládajíIí ┗eřejﾐou podporu ┗e sﾏ┞slu 
čl. ヱヰΑ, odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie. 
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Spolu se žádostí o podporu žadatel předloží po┗iﾐﾐou přílohu „Prohlášeﾐí o souladu projektu 
s pra┗idl┞ ┗eřejﾐé podpor┞“ ふ┗iz kap. ヱΒ.ヱヰぶ. V případě, že ﾐeHudou kuﾏulati┗ﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞ zﾐak┞ 
┗eřejﾐé podpor┞, lze projekt podpořit ┗ režiﾏu ﾐezakládajíIíﾏ ┗eřejﾐou podporu ┗e sﾏ┞slu čl. ヱヰΑ 
odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie. V případě, že Hudou kuﾏulati┗ﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
zﾐak┞ ┗eřejﾐé podpor┞, ﾐeﾐí ﾏožﾐé daﾐý projekt podpořit. 

VšeIhﾐ┞ suHjekt┞ zapojeﾐé do realizaIe projektu ふžadatel/partﾐer s fiﾐ. příspě┗keﾏぶ jsou po┗iﾐﾐ┞ 
zajistit ┗edeﾐí odděleﾐého účetﾐiIt┗í  projektu, resp. ┗hodﾐýﾏ způsoHeﾏ rozdělo┗at ﾐáklad┞ a příjﾏ┞ 
a zajistit, aby nedošlo ke křížo┗éﾏu suH┗eﾐIo┗áﾐí jejich hospodářské čiﾐﾐosti.  

15.1 Úvod do proHleﾏatik┞ veřejﾐé podpor┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

15.2 Veřejﾐé fiﾐaﾐIováﾐí v oHlasti vzděláváﾐí a výzkuﾏu a vývoje ﾐezakládajíIí 
veřejﾐou podporu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

15.3  Výjiﾏk┞ uﾏožňujíIí posk┞tﾐutí veřejﾐé podpor┞ Hez ﾐutﾐosti ﾐotifikaIe EK 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

ヱヵ.ン.ヱ Blokové výjiﾏk┞ 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

15.3.2 Podpora ﾏalého rozsahu de ﾏiﾐiﾏis 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

ヱヵ.ン.ン SlužH┞ oHeIﾐého hospodářského zájﾏu ふSOH)ぶ 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐerele┗aﾐtﾐí. 

15.4 IdeﾐtifikaIe veřejﾐé podpor┞ v ráﾏIi podporovaﾐýIh aktivit 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

15.5 )ákladﾐí poviﾐﾐosti žadatele/příjeﾏIe v oHlasti veřejﾐé podpor┞ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

15.6 EvideﾐIe veřejﾐé podpor┞ v MSヲヰヱヴ+ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 
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15.7 Důsledk┞ porušeﾐí pravidel pro veřejﾐou podporu 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

16. KAPITOLA – HORI)ONTÁLNÍ PRINCIPY ふDLE ČL. Α A Β OBECNÉHO NAŘÍ)ENÍぶ 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

17. KAPITOLA – PRAVIDLA PUBLICITY 

Upraveno v Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18. KAPITOLA – PŘÍLOHY 

18.1 Příloha č. ヱ: Vzor – Jedﾐotﾐý forﾏulář pro v┞řizováﾐí žádosti o přezkuﾏ 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

18.2 Příloha č. ヲ: Vzor – PrůHěžﾐá/závěrečﾐá zpráva o realizaci  

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.3 Příloha č. ン: Vzor – )ávěrečﾐá zpráva za Ielé oHdoHí realizaIe projektu 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.4 Příloha č. ヴ: Vzor – Informace o pokroku v realizaci  

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.5 Příloha č. ヵ: Vzor – )práva o udržitelﾐosti  

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.6 Příloha č. ヶ: OHIhodﾐí podﾏíﾐk┞ zakázek ﾐa staveHﾐí práIe  

Příloha zrušeﾐa. 

18.7 Příloha č. 7: Náﾏitka podjatosti koﾐtrolujíIího 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.8 Příloha č. Β: Náﾏitka proti koﾐtrolﾐíﾏu zjištěﾐí  

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  

18.9 Příloha č. Γ: Náﾏitka proti IﾐforﾏaIi o ﾐev┞plaIeﾐí části dotaIe 

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část.  
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18.10 Příloha č. 10: Příloh┞ žádosti o podporu – sezﾐaﾏ a způsoH doložeﾐí 

Přehled rele┗aﾐtﾐíIh příloh k žádosti o podporu naleznete v ﾐíže u┗edeﾐé taHulIe. Aktuálﾐí zﾐěﾐí ┗zoro┗ýIh příloh k žádosti o podporu jsou k dispozici 

v IS KPヱヴ+ u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. AktualizaIe ┗zorů příloh žádosti o podporu ﾐeﾐí zﾏěﾐou ┗ýz┗┞. U příloh, kde ﾐeﾐí k dispozici vzor v IS KPヱヴ+, dokládá ﾐeHo 
┗┞t┗áří žadatel dokuﾏeﾐt saﾏostatﾐě.  

Forﾏ┞ doložeﾐí příloh: 

– origiﾐál ふresp. elektroﾐiIký origiﾐál) – dokument priﾏárﾐě zhoto┗eﾐý elektronicky a podepsaﾐý statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ ┗ IS KP14+, nebo dokument 

podepsaný zaručeﾐýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ;  

– úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie (v elektroﾐiIké podoHě) – dokument vzniklý autorizovaﾐou koﾐ┗erzí origiﾐálu ┗ listiﾐﾐé podoHě do elektroﾐiIké podoH┞;  

– prosté kopie – prostý scan dokumentu. 

Název poviﾐﾐé příloh┞ žádosti 
o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Čestﾐé prohlášeﾐí:  
 – úvodﾐí 
 – závěrečﾐé 

Čestﾐé prohlášeﾐí ┗ IS KPヱヴ+ Origiﾐál ČJ F3, P4 , P5 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti  
ふsouhrﾐﾐé ČPぶ: 
– vlastﾐí prostředk┞ 

– souhlas zřizovatele  
– exekuce 

– Hezdlužﾐost  
– Hezúhoﾐﾐost ふf┞ziIkýIh a 
právﾐiIkýIh osoHぶ 
– suHjekt ﾐeﾐí podﾐikeﾏ v oHtížíIh 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, P4, P5 

)ajištěﾐí vlastﾐíIh prostředků 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel;  
Souhlas zřizovatele 

– žadatelé ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeprohlašují; 
Exekuce 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel; 
Bezdlužﾐost 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel; 
Bezúhoﾐﾐost f┞ziIkýIh osoH 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel; 
Bezúhoﾐﾐost právﾐiIkýIh osoH 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel; 
SuHjekt ﾐeﾐí podﾐikeﾏ v oHtížíIh 

– žadatelé ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeprohlašují. 
Harﾏoﾐograﾏ klíčovýIh aktivit Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, F8, V2.4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel  
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Název poviﾐﾐé příloh┞ žádosti 
o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Přehled klíčovýIh výstupů k ﾐaplﾐěﾐí 
iﾐdikátorů projektu ESF 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, V3.1, V3.2 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel  

Doklady k oprávﾐěﾐosti žadatele 

Příloha žádosti o podporu 

– ﾐapř. zřizo┗aIí listiﾐa, statut, 
staﾐo┗┞, společeﾐská smlouva, 

zakladatelská listiﾐa 

Kopie prostá ČJ F3, P4, P5 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel ふﾏiﾏo oHIí a ﾏěstぶ 

Prohlášeﾐí o souladu projektu 
s pravidl┞ veřejﾐé podpor┞ 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, P8 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Realizačﾐí týﾏ Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, P4, P5 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel  

Koﾏeﾐtář k rozpočtu 

Příloha žádosti o podporu – 

zá┗azﾐý ﾐá┗od pro t┗orHu ┗iz 
kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele 
a příjeﾏIe – oHeIﾐá část 

Origiﾐál ČJ F3, V4.1, V4.2 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

Čestﾐé prohlášeﾐí o projedﾐáﾐí podáﾐí 
žádosti o podporu s ostatﾐíﾏi ﾏožﾐýﾏi 
žadateli v úzeﾏí 

Příloha žádosti o podporu (vzor) Origiﾐál ČJ F3, P4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel  

Čestﾐé prohlášeﾐí o osloveﾐí všeIh 
zřizovatelů ﾏateřskýIh, základﾐích a 

základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol dle IZO na 

úzeﾏí v hraﾐiIíIh spádového oHvodu 
obce s rozšířeﾐou půsoHﾐostí/ﾏěstské 
části s žádostí o spolupráIi 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zor) Origiﾐál ČJ F3, P1, P4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel  

Čestﾐé prohlášeﾐí o osloveﾐí všeIh 
ředitelů ﾏateřskýIh, základﾐích a 

základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol dle IZO na 

úzeﾏí v hraﾐiIíIh spádového oHvodu 
obce s rozšířeﾐou půsoHﾐostí/ﾏěstské 
části s žádostí o spolupráIi 

Příloha žádosti o podporu (vzor 

ﾐeﾐí k dispozici) 
Origiﾐál ČJ F3,P1,P4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel. 

Sezﾐaﾏ ﾏateřskýIh, základﾐíIh a 

základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
zřizovaﾐýIh v úzeﾏí správﾐího oHvodu 

Příloha žádosti o podporu (vzor) Origiﾐál ČJ F3, P4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 



Výzvy PO3 Iﾐdividuálﾐí projekty Místﾐí akčﾐí pláﾐy rozvoje vzděláváﾐí II  - Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe - speIifiIká část 

Číslo ┗┞dáﾐí: 2 Datuﾏ účiﾐﾐosti: 10.4.2018 Stráﾐka 53 z 59 

 

Název poviﾐﾐé příloh┞ žádosti 
o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

obce s rozšířeﾐou půsoHﾐostí/ﾏěstské 
části 

Souhlas škol┞ se zařazeﾐíﾏ do MAP II Příloha žádosti o podporu (vzor) Origiﾐál ČJ F3, P4 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 

 

Název poviﾐﾐě volitelﾐé příloh┞ 
žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ/StrategiIký ráﾏeI 
MAP ふsIh┗áleﾐýぶ Příloha žádosti o podporu Kopie prostá ČJ F3, P1, P10 Každý oprá┗ﾐěﾐý žadatel 
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Název poviﾐﾐě volitelﾐé příloh┞ 
žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Čestﾐé prohlášeﾐí:  
 – úvodﾐí 
 – závěrečﾐé 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál ﾐeHo 
úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F3, P4. P5 Partﾐer ┗ případě partﾐera ┗ projektu. 

Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti: 
– vlastﾐí prostředk┞ 

– souhlas zřizovatele  
– exekuce 

– Hezdlužﾐost  
– Hezúhoﾐﾐost ふf┞ziIkýIh a 
právﾐiIkýIh osoHぶ 
– suHjekt ﾐeﾐí podﾐikeﾏ v oHtížíIh 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál ﾐeHo 
úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F3, F10, P4, P5 

Partﾐer ┗ případě partﾐera ┗ projektu. 
Výjiﾏk┞: 
)ajištěﾐí vlastﾐíIh prostředků 

– prohlašuje pouze partﾐer s fiﾐ. příspě┗keﾏ ┗ případě 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí;  
– ﾐeprohlašují státﾐí VŠ a škol┞ a školská zařízeﾐí 
zřizo┗aﾐá ﾏiﾐisterst┗┞; 
Souhlas zřizovatele  
– prohlašují pouze PO úzeﾏ. saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků; 
Exekuce 

– prohlašuje každý oprá┗ﾐěﾐý partﾐer; 
Bezdlužﾐost 

– prohlašuje pouze partﾐer s fiﾐ. příspě┗keﾏ 

– ﾐeprohlašují PO úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků 
a státﾐí VŠ; 
Bezúhoﾐﾐost f┞ziIkýIh osoH 

– ﾐeprohlašují státﾐí VŠ; 
Bezúhoﾐﾐost právﾐiIkýIh osoH 

– ﾐeprohlašují státﾐí VŠ; 
SuHjekt ﾐeﾐí podﾐikeﾏ v oHtížíIh 

– partﾐeři ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeprohlašují. 

Doklad o obratu žadatele 

Příloha žádosti o podporu  
– ┗ýkaz zisků a ztrát ﾐeHo ┗ýročﾐí 
či jiﾐá zprá┗a o hospodařeﾐí 

Kopie prostá ČJ F3, F11, P4 
Žadatel, pokud ﾏá již ┗ doHě podáﾐí žádosti 
o podporu posledﾐí účetﾐí oHdoHí uza┗řeﾐo 

Čestﾐé prohlášeﾐí o doložeﾐí obratu 

žadatele 

Příloha žádosti o podporu 

ふ┗zor ﾐeﾐí k dispoziIiぶ Kopie prostá ČJ F3, F11, P4 

Žadatel, pokud ┗ doHě podáﾐí žádosti o podporu 

ﾐeﾏá posledﾐí účetﾐí oHdoHí uza┗řeﾐo ふ┗ýši oHratu 
za posledﾐí uza┗řeﾐé oHdoHí doloží žadatel formou 

Dokladu až před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktuぶ 
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Název poviﾐﾐě volitelﾐé příloh┞ 
žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Doklad o obratu partnera 

Příloha žádosti o podporu  
– ┗ýkaz zisků a ztrát ﾐeHo ┗ýročﾐí 
či jiﾐá zprá┗a o hospodařeﾐí 

Kopie prostá ČJ F3, F11, P5 

Žadatel, prokazuje-li část oHratu prostředﾐiIt┗íﾏ 
partﾐera s fiﾐ. příspě┗keﾏ ふ┗ případě partﾐera 
v projektu); 

– ﾐeﾐí-li partﾐereﾏ PO úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků 
ﾐeHo partﾐer zapsaﾐý ┗ Rejstříku škol a školskýIh 
zařízeﾐí 

PriﾐIip┞ partﾐerství a prohlášeﾐí 
o partﾐerství  Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 

Origiﾐál ﾐeHo 
úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ P5, P6 
Partﾐer ┗ případě partﾐera ┗ projektu 

– pokud ještě Partﾐerská sﾏlou┗a ﾐeH┞la podepsáﾐa 

Sﾏlouva o partﾐerství ふPartﾐerská 
smlouva) 

Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál ﾐeHo 
úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ P5, P6 
Žadatel ┗ případě partﾐera v projektu 

– pokud již H┞la Partﾐerská sﾏlou┗a podepsáﾐa 

Prokázáﾐí vlastﾐiIké struktur┞ Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ 
Origiﾐál ﾐeHo 
úředﾐě o┗ěřeﾐá 
kopie 

ČJ F3, P4, P5 

Žadatel a partner s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ 

- rozpočto┗á pra┗idla – ﾐedokládají státﾐí VŠ; 

- AML zákoﾐ – ﾐedokládají PO úzeﾏﾐě 
saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků, doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí, 
┗eřejﾐé a státﾐí VŠ. 

Doklady k oprávﾐěﾐosti partﾐera 

Příloha žádosti o podporu  
– ﾐapř. zřizo┗aIí listiﾐa, statut, 
staﾐo┗┞, společeﾐská sﾏlou┗a, 
zakladatelská listiﾐa 

Kopie prostá ČJ F3, P5 
Partﾐer ┗ případě partﾐera ┗ projektu 

– ﾐedokládají ┗eřejﾐé a státﾐí VŠ 

Potvrzeﾐí škol – zdůvodﾐěﾐí odﾏítﾐutí 
zapojit se do projektu 

Příloha žádosti o podporu 

ふ┗zor ﾐeﾐí k dispozici) 
Origiﾐál ČJ F3, P4 Žadatel ┗ případeIh defiﾐo┗aﾐýIh ┗ kap. 5.2.4 

Stanovisko/Usﾐeseﾐí ﾏístﾐě příslušﾐé 

Regioﾐálﾐí stálé koﾐfereﾐIe 

Příloha žádosti o podporu 
(Stanovisko RSK (vzor)/  

Usﾐeseﾐí RSK (┗zor ﾐeﾐí k 
dispozici)) 

Origiﾐál ČJ F3 Žadatel – kroﾏě ﾏěstskýIh částí hl. ﾏ. Prah┞ 

Potvrzeﾐí Magistrátu hl. ﾏ. Prahy  Příloha žádosti o podporu ふ┗zorぶ Origiﾐál ČJ F3, P4 Žadatel – dokládají pouze ﾏěstské části hl. ﾏ. Prah┞ 
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Název poviﾐﾐě volitelﾐé příloh┞ 
žádosti o podporu 

)půsoH doložeﾐí příloh┞, popis 
doložeﾐí 

Forﾏa doložeﾐí 
ふorigiﾐál/kopieぶ Jazyk 

Vazba na 

kritériuﾏ 
hodﾐoIeﾐí 

Kdo dokládá 

Osvědčeﾐí o staﾐdardizaIi MAS 2014 -

 2020 

Příloha žádosti o podporu 

ふ┗zor ﾐeﾐí k dispozici) 
Kopie prostá ČJ F3, P4 

Žadatel ┗ případeIh defiﾐo┗aﾐýIh ┗ kap. 5.2.ヱ, část 
Ročﾐí oHrat ふHod Jぶ 

 

Vzor┞ ┗šeIh po┗iﾐﾐýIh a po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐýIh příloh ﾐalezﾐete ┗ IS KPヱヴ+ ┗e ┗┞t┗ořeﾐé žádosti o podporu ﾐa záložIe Dokuﾏeﾐt┞, postup je ﾐásledujíIí:  

Na záložIe „Dokuﾏeﾐt┞“ ┗┞Herete „No┗ý zázﾐaﾏ“, ┗ roze┗íraIíﾏ sezﾐaﾏu „Náze┗ předdefiﾐo┗aﾐého dokuﾏeﾐtu“ z┗olíte požado┗aﾐou přílohu 
ふﾐapř. „Prokázáﾐí ┗lastﾐiIké struktur┞ žadatele“) a zázﾐaﾏ uložíte. SouHor se ┗zoreﾏ daﾐé příloh┞ poté ﾐalezﾐete ┗e spodﾐí části oHrazo┗k┞ pod ﾏodrýﾏ 
tlačítkeﾏ „Stáhﾐout souHor dokuﾏeﾐtu“. OHdoHﾐýﾏ způsoHeﾏ lze postupo┗at ┗e ┗šeIh případeIh příloh, které ﾏají ze straﾐ┞ ŘO předepsaﾐý ┗zor. 
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18.11 Příloha č. ヱヱ: Metodika v┞kazováﾐí hospodářskýIh čiﾐﾐostí z hlediska veřejﾐé 
podpory 

Pro tuto ┗ýz┗u ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí. 

18.12 Příloha č. ヱヲ: Odůvodﾐěﾐí záﾏěru zadat veřejﾐou zakázku v jedﾐaIíﾏ řízeﾐí 
Hez uveřejﾐěﾐí  

Upra┗eﾐo ┗ Pra┗idleIh pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

18.13 Příloha č. ヱ3: Miﾐiﾏálﾐí požadavk┞ ﾐa výstup┞  

StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン – ﾏusí oHsaho┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ┗ize ふjedeﾐ odsta┗eIぶ, seznam 

priorit a Iílů, popis priorit a Iílů. 

Prezeﾐčﾐí listiﾐa – účastﾐíIi ﾏusí Hýt ideﾐtifiko┗atelﾐí – ﾏiﾏo základﾐí prezeﾐIi jﾏeﾐ je ﾐutﾐé u┗ést 
ﾏiﾐiﾏálﾐě: suHjekt; ředitel MŠ/)Š; zřizo┗atel; příjeﾏIe; zástupIe IPs atd.   

Prograﾏ jedﾐáﾐí – ke každéﾏu jedﾐáﾐí ┗┞t┗ořit krátký prograﾏ s projedﾐá┗aﾐýﾏi téﾏat┞. 

)ázﾐaﾏ či zápis z akIe – dle příslušﾐého prograﾏu, zá┗ěr, případﾐě úkol┞ či ┗ýstup┞.  

HodﾐotíIí zpráva ze vzdělávaIí akce – ﾏusí Hýt ┗┞t┗ořeﾐa pro každou ┗zdělá┗aIí akIi a ﾏusí 
oHsaho┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě – popis koﾐkrétﾐíIh dopadů a příﾐosů ┗zdělá┗áﾐí pro Iílo┗ou skupiﾐu ┗e ┗azHě 
na MAP II. 

SWOT-ン Aﾐalýza – ﾏusí oHsaho┗at ke každé prioritﾐí oHlasti ﾏiﾐiﾏálﾐě silﾐé stráﾐk┞, slaHé stráﾐk┞, 
příležitosti a ohrožeﾐí ふu každého postačí defiﾐo┗at ﾏa┝iﾏálﾐě třiぶ a ﾏěla H┞ přiﾐášet odpo┗ěď 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐa otázk┞ týkajíIí se daﾐé oHlasti ┗ po┗iﾐﾐýIh opatřeﾐíIh MAP a iﾐ┗estičﾐíIh potřeH 
pro podporu z IROP/OP PPR.  

Akčﾐí pláﾐ – ﾏusí oHsaho┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě priorit┞, Iíle a akti┗it┞ škol/spolupráIe, případﾐě 
iﾐfrastrukturu. Každá akti┗ita ﾏusí oHsaho┗at Iíl, popis, zodpo┗ědﾐost, časo┗ý pláﾐ realizaIe, 
ze kterého pl┞ﾐe, Io Hude realizo┗áﾐo ┗ ráﾏIi daﾐého akčﾐího pláﾐu, odhad fiﾐaﾐčﾐíIh ﾐákladů, 
popř. rozpočet, zdroj fiﾐaﾐIo┗áﾐí, iﾐdikátor┞. 

MAP – oHsaheﾏ ﾏusí ┗žd┞ Hýt ﾐásledujíIí části: Řízeﾐí proIesu MAP, Aﾐal┞tiIká část, StrategiIká část 
a Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část ふakčﾐí pláﾐ┞ぶ. StrategiIká část ﾏusí oHsaho┗at StrategiIký ráﾏeI MAP do roku 
2023. 

Principy MAP – ﾏusí oHsaho┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě strukturu ふtaHulka: úzeﾏí/pláﾐ; praIo┗ﾐí orgáﾐ; složeﾐí; 
četﾐost setká┗áﾐí; odpo┗ědﾐá osoHaぶ a popis způsoHu a proIesů zapojeﾐí dotčeﾐé ┗eřejﾐosti. 

Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí pláﾐ – ┗olﾐá forﾏa zpraIo┗áﾐí – ﾏusí oHsaho┗at orgaﾐizačﾐí strukturu ふs┞stéﾏ 
praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, poradﾐíIh orgáﾐů apod.ぶ a koﾏuﾐikačﾐí ﾏeIhaﾐisﾏ┞ u┗ﾐitř MAP. 

Výše uvedeﾐé výstup┞ ﾐeﾏusí tvořit a Hýt dokládáﾐ┞ jako saﾏostatﾐý dokuﾏeﾐt, ale ﾏohou Hýt 
součástí koﾏple┝ﾐího dokuﾏeﾐtu. ) dokuﾏeﾐtu však ﾏusí Hýt patrﾐé, o jaký z výše uvedeﾐýIh 
výstupů se jedﾐá ふdoporučujeﾏe ozﾐačit příslušﾐé části výše uvedeﾐýﾏi ﾐázv┞ výstupůぶ.   
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19. KAPITOLA – SEZNAM ZKRATEK 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha s deficitem pozornosti 

a hyperaktivitou) 

CS Cílo┗á skupiﾐa 

ČR Česká republika 

ČŠI Česká školﾐí iﾐspekIe 

CSSF14+ Ceﾐtrálﾐí s┞stéﾏ strukturálﾐíIh foﾐdů pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 

DPČ Dohoda o praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti 

DPP Dohoda o pro┗edeﾐí práIe 

DVPP  Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

EFRR  E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj 

EK  E┗ropská koﾏise 

ESF  E┗ropský soIiálﾐí foﾐd 

EU  E┗ropská uﾐie 

EVVO  Eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ýIho┗a a os┗ěta 

HK  Hospodářská koﾏora 

ID  Ideﾐtifikačﾐí číslo 

I KAP  IﾏpleﾏeﾐtaIe KrajskýIh akčﾐíIh pláﾐů 

ISPV  Iﾐforﾏačﾐíﾏ s┞stéﾏu o průﾏěrﾐéﾏ ┗ýdělku 

IS KP14+  Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ koﾐečﾐého žadatele/příjeﾏIe 

IZO  Ideﾐtifikačﾐí zﾐak orgaﾐizaIe 

KAP  Krajský akčﾐí pláﾐ  

LS  Lesson study 

MAP  Místﾐí akčﾐí pláﾐ 

MAS  Místﾐí akčﾐí skupiﾐa 

MČ  Městská část 

MHMP  Magistrát hla┗ﾐího ﾏěsta Prah┞ 

MI  Moﾐitoro┗aIí iﾐdikátor 

MS2014+   Moﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ ヲヰヱヴ+ 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ 

NČI  Národﾐí číselﾐík iﾐdikátorů 

NIDV  Národﾐí iﾐstitut pro další ┗zdělá┗áﾐí 

NNO  Nestátﾐí ﾐezisko┗á orgaﾐizaIe 

NZDM  Nízkopraho┗é zařízeﾐí pro děti a ﾏládež 
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OP VK  Operačﾐí prograﾏ Vzdělá┗áﾐí pro koﾐkureﾐIesIhopﾐost 

OP VVV  Operačﾐí prograﾏ Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí 

ORP  Obec s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 

OSPOD  Orgáﾐ soIiálﾐě-prá┗ﾐí oIhraﾐ┞ dětí 

OSS  Orgaﾐizačﾐí složka státu 

PD  PraIo┗ﾐí deﾐ 

PO  Příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

PO3  Prioritﾐí osa ン 

PS   PraIo┗ﾐí skupiﾐa 

RSK  Regioﾐálﾐí stálá koﾐfereﾐIe 

RT  Realizačﾐí týﾏ  

ŘO  ŘídiIí orgáﾐ  

ŘV  ŘídíIí ┗ýHor 

SAS   SoIiálﾐě akti┗izačﾐí služHa 

SOHZ  SlužH┞ oHeIﾐého hospodářského zájﾏu 

SR Státﾐí rozpočet (ve vztahu k fiﾐaﾐčﾐíﾏu podílu „státﾐí podíl“ぶ 

SR MAP  StrategiIký ráﾏeI Místﾐího akčﾐího pláﾐu 

SRP  StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e školáIh a ┗ úzeﾏíIh ふﾐáze┗ projektuぶ 

SŠ  Středﾐí škola 

SVČ  Střediska ┗olﾐého času 

SVP  SpeIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 

ŠVP  Školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ 

ÚP  Úřad práIe 

VŠ  V┞soká škola 

ZoR projektu )prá┗a o realizaIi projektu 

ZZoR projektu )á┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu 

)Š  Základﾐí škola 

ŽoP    Žádost o platHu 


