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1. Ú┗od 
Dokuﾏeﾐt Přehled šaHloﾐ a jejiIh ┗ěIﾐý ┗ýklad je přílohou č. ン ┗ýz┗┞ č. 02_18_063 ŠaHloﾐ┞ II ふ┗ýz┗a 
pro ﾏéﾐě roz┗iﾐuté regioﾐ┞ぶ a ┗ýz┗┞ č. ヰヲ_18_064  ŠaHloﾐ┞ II ふ┗ýz┗a pro hl. m. Praha) Operačﾐího 
programu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí ふdále jeﾐ „OP VVV“).  

Ustaﾐo┗eﾐí této příloh┞ jsou pro žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞ č. ヰヲ_18_063 a č. 02_18_064 zá┗azﾐá, 
pokud ﾐeﾐí ┗ýslo┗ﾐě u┗edeﾐo jiﾐak. Pokud je dále ┗ te┝tu použí┗áﾐ terﾏíﾐ „┗ýz┗a“, jsou tíﾏ 
ﾏ┞šleﾐ┞ oHě ┗ýz┗┞. 

Školou se pro potřeH┞ tohoto dokuﾏeﾐtu rozuﾏí ﾏateřská škola, základﾐí škola a základﾐí uﾏěleIká 
škola. 

Školskýﾏ zařízeﾐíﾏ se pro potřeH┞ tohoto dokuﾏeﾐtu rozuﾏí středisko ┗olﾐého času, školﾐí družiﾐa 
a školﾐí kluH. 

Cíleﾏ tohoto dokuﾏeﾐtu je posk┞tﾐout žadatelůﾏ a příjeﾏIůﾏ uIeleﾐý přehled šaHloﾐ akti┗it ┗četﾐě 
jejiIh ﾏetodiIkého ┗ýkladu a poskytnout praktiIké rad┞ pro úspěšﾐou realizaIi projektu.  

Veškeré další iﾐforﾏaIe ふﾐapř. zﾐěﾐí ┗ýz┗┞, přehled koﾐtaktﾐíIh osoH, ┗zoro┗é dokuﾏeﾐt┞ pro 
žadatele/příjeﾏIe, Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektůぶ ﾐalezﾐete ﾐa ┘eHo┗ýIh 
stráﾐkáIh http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv.  

2. Sesta┗eﾐí projektu a jeho rozpočtu 
Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ určeﾐé ﾐa tuto ┗ýz┗u uﾏožňují, aH┞ H┞l┞ podpořeﾐ┞ projekt┞ podaﾐé ┗šeﾏi 
oprá┗ﾐěﾐýﾏi žadateli. Přesﾐá defiﾐiIe oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů je u┗edeﾐa ┗ te┝tu saﾏotﾐé ┗ýz┗┞. 

Každá škola/školské zařízeﾐí, která splňuje podﾏíﾐk┞ ┗ýz┗┞, ﾏůže podat ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh 
┗ýze┗ pouze jedﾐu žádost o podporu = projekt.1 Pokud prá┗ﾐiIká osoHa ┗┞koﾐá┗á čiﾐﾐost ┗íIe škol či 
školskýIh zařízeﾐí ふpod jedﾐíﾏ RED_IZO), ┗┞plňuje pouze jedﾐu žádost o podporu. Na úro┗ﾐi jedﾐé 
žádosti o podporu ┗olí pro jedﾐotli┗é části suHjektu akti┗it┞ saﾏostatﾐě pro jedﾐotli┗é druhy 

škol/školskýIh zařízeﾐí dle přehledu akti┗it defiﾐo┗aﾐýIh ﾐíže ┗ této příloze. 

Podáﾐí žádosti o podporu je oproti staﾐdartﾐíﾏ ┗ýz┗áﾏ iﾐdi┗iduálﾐíIh projektů jedﾐodušší, jelikož 
žadatelé ﾐeﾏusí saﾏi defiﾐo┗at, jak Hudou ┗┞padat jedﾐotli┗é akti┗it┞ jejiIh projektu. Žadatel ふdále 
také „škola/školské zařízeﾐí“ぶ si sesta┗í s┗ůj projekt pouze prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ýHěru tz┗. šaHloﾐ akti┗it 

(dále jen „šaHloﾐ“), které jsou předeﾏ připra┗eﾐ┞ a jejiIhž přehled ﾐajdete ┗ této příloze. Aktivitou se 

ted┞ rozuﾏí šaHloﾐa a ﾐaopak. 

Aktivity jsou defiﾐo┗áﾐ┞ tak, aH┞ popsaﾐé čiﾐﾐosti a ┗ýstup┞ akti┗it H┞l┞ dostatečﾐě jasﾐé, ale aby 

přitoﾏ posk┞to┗al┞ prostor pro ┗lastﾐí realizaIi škol┞/školského zařízeﾐí, ted┞ aH┞ H┞l┞ přijatelﾐé pro 

┗šeIhﾐ┞ škol┞/školská zařízeﾐí růzﾐé ┗elikosti. Popis aktivit v šaHloﾐáIh je záro┗eň pro ┗šeIhny 

škol┞/školská zařízeﾐí zá┗azﾐý. 

                                                           
1 Tato podﾏíﾐka ﾐe┗┞lučuje ﾏožﾐost podat do ┗ýz┗┞ opra┗eﾐou žádost o podporu. V jedeﾐ okaﾏžik Hude ale ┗ procesu 

hodﾐoIeﾐí adﾏiﾐistro┗áﾐa pouze jedﾐa žádost o podporu jedﾐoho žadatele tak, aH┞ H┞l k realizaIi sIh┗áleﾐ pouze jedeﾐ 
projekt jedﾐoho žadatele. Posk┞to┗atel dotaIe proto po┗ažuje stažeﾐí žádosti o podporu ze straﾐ┞ žadatele, její zﾏěﾐu 
a ﾐásledﾐé opako┗aﾐé předložeﾐí ┗ jakékoli fázi proIesu hodﾐoIeﾐí ふtj. od zaregistro┗áﾐí žádosti o podporu do ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktuぶ, za opra┗eﾐou žádost, ted┞ pouze jedﾐu žádost o podporu. Upozorňujeﾏe, že ﾐaproti toﾏu žadatel, respekti┗e 
příjeﾏIe, který odstoupil od projektu po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu, již ﾐeﾏá ﾏožﾐost podat ┗ ráﾏIi daﾐé ┗ýz┗┞ další žádost 
o podporu. ProIes hodﾐoIeﾐí H┞l ┗ toﾏto případě ukoﾐčeﾐ a ﾐelze ted┞ ho┗ořit o opra┗ě žádosti o podporu. V případě 
zaregistro┗áﾐí další žádosti o podporu tíﾏto žadateleﾏ Hude tato žádost ┗┞řazeﾐa z proIesu hodﾐoIeﾐí. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
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Dotazﾐíkové šetřeﾐí 

Podﾏíﾐkou ﾏožﾐosti čerpáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II je ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku ve 

┘eHo┗éﾏ rozhraﾐí https://sberdat.uiv.cz/login2. Výstupy z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, jsou zpřístupﾐěﾐ┞ 
ihﾐed po ┗┞plﾐěﾐí příﾏo ┗ u┗edeﾐéﾏ ┘eHo┗éﾏ rozhraﾐí. Výstup z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí je povinnou 

přílohou žádosti o podporu. Dotazﾐíko┗é šetřeﾐí ┗┞plňují saﾏostatﾐě ┗šiIhﾐi oprá┗ﾐěﾐí žadatelé ┗ýz┗┞. 
Prá┗ﾐiIká osoHa ┗┞koﾐá┗ajíIí čiﾐﾐost ┗íIe škol či školskýIh zařízeﾐí ふpod jedﾐíﾏ RED_I)Oぶ, ┗┞plňuje 
dotazﾐík pro každý druh škol┞ či školského zařízeﾐí z┗lášť. 

Dotazﾐíko┗é šetřeﾐí je zpřístupňo┗áﾐo ┗e d┗ou růzﾐýIh časo┗ýIh terﾏíﾐeIh, podle toho, zda se jedﾐá 
o školu, která se zúčastﾐila ┗ýz┗┞ č. ヲヲ, ﾐeHo č. ヲン ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I OP VVV, nebo jinou 

školu/školské zařízeﾐí. 

1. MŠ a )Š, které se účastﾐí/l┞ ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I ふdále jeﾐ „ŠaHloﾐ┞ I“ぶ: 

Oﾐliﾐe ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku je školáﾏ uﾏožﾐěﾐo iﾐdi┗iduálﾐě - ﾐejdří┗e ヶ ﾏěsíIů před ukoﾐčeﾐíﾏ 
projektu ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ I a ﾐejpozději do data konce realizace projektu. O zpřístupﾐěﾐí oﾐliﾐe ┗erze 
dotazﾐíku k ┗┞plﾐěﾐí je škola iﾐforﾏo┗áﾐa e-mailem ze straﾐ┞ MŠMT3. V┞plﾐěﾐí dotazﾐíku slouží jak 
pro koﾐečﾐé ┗┞hodﾐoIeﾐí potřeHﾐé pro ukoﾐčeﾐí projektu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ I, tak jako ┗┞hodﾐoIeﾐí 
aktuálﾐího sta┗u ﾐutﾐé pro ┗stup do ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ II. Po ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIk┞ k jeho 

┗┞hodﾐoIeﾐí a jsou ┗┞geﾐero┗áﾐ┞ ヲ ┗ýstup┞ – pro ukoﾐčeﾐí projektu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ I a pro ┗stup do 

projektu ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ II.4 

V┞plﾐěﾐí dotazﾐíku ﾐejdří┗e ヶ ﾏěsíIů před ukoﾐčeﾐíﾏ projektu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ I je školáﾏ uﾏožﾐěﾐo 
vzhledem k předpokládaﾐýﾏ lhůtáﾏ hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu ふIIa ヶ ﾏěsíIůぶ. Realizace projektu 

┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II je ﾏožﾐá až po ukoﾐčeﾐí projektu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ I, ﾐiIﾏéﾐě saﾏotﾐý proIes 
hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II ﾏůže proHíhat paralelﾐě s koﾐIeﾏ projektu ┗e ┗ýz┗ě 
ŠaHloﾐ┞ I. Výše u┗edeﾐé ﾐasta┗eﾐí a terﾏíﾐ ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ ┗šak uﾏožňuje ┗┞užít ┗ýstup dotazﾐíku pro 
ŠaHloﾐ┞ II a podat žádost o podporu až ヶ ﾏěsíIů před koﾐIeﾏ pr┗ﾐího projektu. Žádost o podporu pro 
┗ýz┗u ŠaHloﾐ┞ II tak ﾏůže projít proIeseﾏ hodﾐoIeﾐí ještě Hěheﾏ tr┗áﾐí pr┗ﾐího projektu. 

Příklad: 

Škole koﾐčí realizaIe projektu ve výzvě ŠaHloﾐ┞ I k ンヱ. Β. ヲヰヱΒ. Škola IhIe ﾐa projekt ﾐavázat okaﾏžitě. 
Škole je zpřístupﾐěﾐo v┞plﾐěﾐí dotazﾐíku od ヱ. ン. ヲヰヱΒ. Po v┞plﾐěﾐí dotazﾐíku škola v┞geﾐeruje výstup 
jak pro koﾐeI projektu I, tak pro začátek projektu II. Při v┞užití prvﾐího ﾏožﾐého terﾏíﾐu je hﾐed 
k 1. 3. ヲヰヱΒ ﾏožﾐé podat žádost o podporu do výzv┞ ŠaHloﾐ┞ II s dateﾏ začátku realizaIe projektu 
ﾐejdříve k 1. 9. 2018. Od 1. 3. 2018 začíﾐá proIes hodﾐoIeﾐí žádosti do výzv┞ ŠaHloﾐ┞ II a do startu 
projektu ﾏá škola ヶ ﾏěsíIů ﾐa koﾏuﾐikaIi ohledﾐě hodﾐoIeﾐí žádosti s adﾏiﾐistrátoreﾏ žádosti 
MŠMT. V ideálﾐíﾏ případě je k ヱ. Γ. ヲヰヱΒ ukoﾐčeﾐ proIes hodﾐoIeﾐí, ﾐeHo je alespoň zﾐáﾏ jeho 
výsledek5. 

                                                           
2 Před zpřístupﾐěﾐíﾏ oﾐliﾐe ┗┞plňo┗áﾐí Hyla školáﾏ/školskýﾏ zařízeﾐíﾏ zasláﾐa iﾐforﾏaIe o z┗eřejﾐěﾐí offline verze 

dotazﾐíku při z┗eřejﾐěﾐí a┗íza ┗ýz┗┞. Doporučujeﾏe dotazﾐík prostudo┗at a ┗┞plﾐit jako předlohu pro ostrou oﾐliﾐe ┗erzi.  
3 Na začátku každého ﾏěsíIe Hudou oHesláﾐ┞ t┞ škol┞, kterýﾏ ┗ daﾐéﾏ ﾏěsíIi Hude ote┗řeﾐo dotazﾐíko┗é šetřeﾐí k ┗┞plﾐěﾐí. 
MŠMT ┗┞Ihází z dataHáze e-ﾏailo┗ýIh koﾐtaktů ┗ Rejstříku škol a školskýIh zařízeﾐí. Pokud škola/školské zařízeﾐí ﾐeﾏá 
v Rejstříku aktualizo┗aﾐé údaje, je ﾏožﾐé, že upozorﾐěﾐí ﾐeHude doručeﾐo. Pokud škola/školské zařízeﾐí upozorﾐěﾐí 
ﾐeoHdrží, ﾏusí se saﾏa přihlásit ﾐa e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz. 
4 PodroHﾐé pok┞ﾐ┞ k ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku jsou z┗eřejﾐěﾐ┞ ┗ oﾐliﾐe rozhraﾐí, ┗e kteréﾏ je dotazﾐík ┗┞plňo┗áﾐ i u ┗┞hlášeﾐé 
┗ýz┗┞ ﾐa ┘eHu MŠMT. 
5 Jedﾐá se o příklad ┗┞IházejíIí ze zkušeﾐostí adﾏiﾐistraIe žádostí o podporu ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ I, lhůt┞ proIesu hodﾐoIeﾐí zá┗isejí 
ﾐa počtu aktuálﾐě hodﾐoIeﾐýIh zaregistro┗aﾐýIh žádostí, počtu aktuálﾐě koﾐtrolo┗aﾐýIh zprá┗ o realizaIi ostatﾐíIh ┗ýze┗ 
zjedﾐodušeﾐýIh projektů, aktuálﾐí kapaIitě adﾏiﾐistrátorů žádostí o podporu, teIhﾐiIkýIh ﾏožﾐosteIh s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ 
a dalšíIh faktoreIh. 

https://sberdat.uiv.cz/login
mailto:dotazyZP@msmt.cz
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Jedﾐá se o příklad ┗┞IházejíIí z potřeH škol k pl┞ﾐulému ﾐa┗ázáﾐí projektů. Žádost o podporu je ﾏožﾐé 
pro ┗šeIhﾐ┞ suHjekt┞ podat kd┞koli┗ až do terﾏíﾐu ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ýz┗ou. 

2. MŠ a )Š, které se ﾐeúčastﾐil┞ ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ I: 

Oﾐliﾐe ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku je školáﾏ uﾏožﾐěﾐo ﾐejdří┗e od data ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ do terﾏíﾐu ukoﾐčeﾐí 
příjﾏu žádostí staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ýz┗ou. Po ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIk┞ k jeho ┗┞hodﾐoIeﾐí 
a k ┗┞geﾐero┗áﾐí ┗ýstupu pro ┗stup do projektu ŠaHloﾐ┞ II. 

3. Školﾐí družiﾐ┞, školﾐí kluH┞, střediska ┗olﾐého času, základﾐí uﾏěleIké škol┞: 

Online ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku je pro tato školská zařízeﾐí/školy uﾏožﾐěﾐo podle toho, zda jsou zřízeﾐa 

pod stejﾐýﾏ RED_I)O škol┞, která se účastﾐila ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ I, ﾐeHo ﾐe. 

a) Oﾐliﾐe dotazﾐík je pro ŠD/ŠK/SVČ/)UŠ, které půsoHí pod jedﾐíﾏ RED_I)O společﾐě se školou, 
která se účastﾐí ┗ýz┗┞ ŠaHloﾐ┞ I, ote┗řeﾐ ┗e stejﾐéﾏ terﾏíﾐu jako pro školu, tj. dle bodu 1. 

┗ýše. 

b) Pro ostatﾐí ŠD/ŠK/SVČ/)UŠ ふzřízeﾐé saﾏostatﾐě, ﾐeHo pod RED_I)O škol┞, která se ┗ýz┗┞ 
ŠaHloﾐ┞ I ﾐeúčastﾐilaぶ je dotazﾐík ote┗řeﾐ od data ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ do data koﾐIe příjﾏu žádostí 
o podporu. 

Po ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIk┞ k jeho ┗┞hodﾐoIeﾐí a k ┗┞geﾐero┗áﾐí ┗ýstupu pro ┗stup do 
projektu ŠaHloﾐ┞ II. 

Škola/školské zařízeﾐí si po┗iﾐﾐě ┗olí ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu šaHloﾐu z oblasti, která Hude v dotazﾐíko┗ém 

šetřeﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐa jako ﾐejslaHší6. VolHa ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐé šaHloﾐ┞ dle u┗edeﾐého Hude 
předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ přijatelﾐosti projektu. SVČ si kroﾏě této šaHloﾐ┞ po┗iﾐﾐě ┗olí ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu 
šaHloﾐu roz┗íjejíIí oHlast Iﾐkluzi┗ﾐí/společﾐé ┗zdělá┗áﾐí7. Pokud škola/školské zařízeﾐí šaHloﾐu/y 

dle ┗ýše u┗edeﾐého ﾐez┗olí, Hude žádost o podporu ┗ráIeﾐa k přepraIo┗áﾐí.  

Po splﾐěﾐí této podﾏíﾐk┞ ﾏůže škola/školské zařízeﾐí ┗olit další šaHloﾐ┞ podle s┗ého rozhodﾐutí 
a podﾏíﾐek jedﾐotli┗ýIh šaHloﾐ do ┗ýše ﾏa┝iﾏálﾐí částk┞ ﾐa projekt. VýHěr šaHloﾐ ﾏusí Hýt u┗ážli┗ý. 
Každá škola/školské zařízeﾐí H┞ ﾏěla před sesta┗eﾐíﾏ projektu ﾐejeﾐ ┗┞hodﾐotit oHlasti z Výstupu 
dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí, ┗e kterýIh se IhIe/potřeHuje zlepšo┗at, ale také ﾐapř. zhodﾐotit s┗é časo┗é 
a adﾏiﾐistrati┗ﾐí kapaIit┞, případﾐě také ﾐaHídku dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ふdále 
jeﾐ „DVPP“ぶ ﾐeHo dostatečﾐýIh kapaIit pro oHsazeﾐí poziI persoﾐálﾐí podpor┞ škol/školskýIh zařízeﾐí. 
Pro rozhodo┗áﾐí je také klíčo┗é oﾏezeﾐí ┗ýz┗┞ ┗ podoHě ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše rozpočtu pro 

každého z oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů ┗ýzvy. 

Na zá┗ěr projektu ┗šeIhﾐ┞ škol┞/školská zařízeﾐí ┗┞plﾐí dotazﾐík zﾐo┗u, aH┞ zjistil┞, k jakéﾏu posuﾐu 
┗e škole došlo. Pokud škol┞/školská zařízeﾐí realizo┗al┞ akti┗it┞ spojeﾐé s iﾐdikátorem 5 10 10 - Počet 
orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí a proiﾐkluzi┗ﾐost, slouží dotazﾐík ﾐa┗íI 
k doložeﾐí ﾐaplﾐěﾐí Iílo┗é hodﾐot┞ tohoto iﾐdikátoru. Výstup s ┗┞hodﾐoIeﾐíﾏ zﾐo┗u ┗┞plﾐěﾐého 

dotazﾐíku Hude přílohou zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ o realizaci projektu (ZZoR). Koﾐkrétﾐí terﾏíﾐ┞ a pok┞ﾐ┞ 
k vyplněﾐí dotazﾐíku Hudou školáﾏ/školskýﾏ zařízeﾐíﾏ zasláﾐ┞ elektroﾐiIkou forﾏou, ﾐeHo 
z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh Miﾐisterst┗a školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ ふdále jeﾐ „MŠMT“ぶ 
před řádﾐýﾏ koﾐIeﾏ realizaIe pr┗ﾐíIh projektů. 
                                                           
6 Pokud H┞ došlo k situaIi, kd┞ škola/školské zařízeﾐí Hude ﾏít ┗┞hodﾐoIeﾐo ┗íIe ﾐejslaHšíIh s oHlastí s ideﾐtiIkou číselﾐou 
hodﾐotou ┗┞hodﾐoIeﾐí těIhto oHlastí, ┗olí pro každou z ﾐiIh ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu šaHloﾐu. Pokud t┞to oHlasti roz┗íjí jedﾐa stejﾐá 
šaHloﾐa, stačí tuto šaHloﾐu z┗olit jedﾐou. 
7 Pokud je tato oHlast záro┗eň ﾐejslaHší ┗┞hodﾐoIeﾐou oHlastí, ┗olí SVČ po┗iﾐﾐě pouze jedﾐu akti┗itu roz┗íjejíIí tuto oHlast. 
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Pokud škola ┗ýstup z dotazﾐíku nedoloží, ﾐeHude ﾏoIi ┗┞kázat iﾐdikátor ┗ýsledku 5 10 10 – Počet 
orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí a proiﾐkluzi┗ﾐost. Při ﾐedoložeﾐí 
iﾐdikátoru ┗ýsledku Hudou ze straﾐ┞ posk┞to┗atele dotaIe uplatﾐěﾐ┞ saﾐkIe dle kap. ヱヱ.ン. Pravidel pro 

žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů. 

Škol┞/školská zařízeﾐí, které Hudou ﾐo┗ě zařazeﾐ┞ do školského rejstříku, ﾏohou ┗┞plﾐit dotazﾐík 
a podat projekto┗ou žádost po ﾐejﾏéﾐě tříﾏěsíčﾐí čiﾐﾐosti škol┞/školského zařízeﾐí a současﾐě až 
Hude počet jejich dětí/žáků/účastﾐíků z┗eřejﾐěﾐ u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞ ﾐa ┘eHu MŠMT. K ┗┞plﾐěﾐí 
dotazﾐíku se školy ﾏusí saﾏ┞ přihlásit ﾐa adresu dotazyZP@msmt.cz. Pokud dojde ke sloučeﾐí 
škol/školskýIh zařízeﾐí, již předtíﾏ ┗┞plﾐil┞ dotazﾐík, Hude se ┗┞Iházet z ┗┞hodﾐoIeﾐí již ┗┞plﾐěﾐýIh 
dotazﾐíků. 

Jak sestavit rozpočet projektu? 

ŘídiIí orgáﾐ upozorňuje, že jedﾐotli┗é šaHloﾐ┞ je ﾐutﾐé ┗┞Hírat tak, aH┞ H┞la dodržeﾐa podﾏíﾐka 
┗ýz┗┞ pro ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýši fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ ﾐa jeden projekt:  

Miﾐiﾏálﾐí ┗ýše: 1ヰヰ ヰヰヰ Kč  

Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše: ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ ﾐa jeden projekt se staﾐo┗í dle těIhto vzorců: 

aぶ pro MŠ a )Š 300 000 Kč + ふpočet dětí/žáků škol┞ ┝ ヲ 500 Kčぶ = ﾏa┝iﾏálﾐí částka ﾐa školu. 

V případě, že součástí prá┗ﾐiIké osoH┞ je ﾏateřská a základﾐí škola, se částka 300 ヰヰヰ Kč počítá 
jedenkrát za ﾏateřskou školu a jedenkrát za základﾐí školu, celkem tedy 600 ヰヰヰ Kč8. Tato částka 
je staﾐo┗eﾐa pouze pro určeﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí částk┞ dotaIe; 

Hぶ pro )UŠ a školská zařízeﾐí 100 ヰヰヰ Kč + ふpočet dětí/žáků/účastﾐíků ┝ ヱ Βヰヰ Kčぶ = ﾏa┝iﾏálﾐí 
částka ﾐa )UŠ/školské zařízeﾐí. 

V případě, že součástí prá┗ﾐiIké osoH┞ je ﾐapř. základﾐí škola, základﾐí uﾏěleIká škola a školﾐí 
družiﾐa, počítá se ﾏa┝iﾏálﾐí částka ンヰヰ ヰヰヰ Kč za základﾐí školu, 100 ヰヰヰ Kč za základﾐí uﾏěleIkou 
školu a 100 ヰヰヰ Kč za školﾐí družiﾐu, celkem tedy 500 ヰヰヰ Kč9. Tato částka je staﾐo┗eﾐa pouze pro 
určeﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí částk┞ dotaIe. Tako┗á prá┗ﾐiIká osoHa ┗olí aktivity z┗lášť pro s┗é jedﾐotli┗é 
části ふted┞ z┗lášť pro )Š, z┗lášť pro )UŠ, z┗lášť pro ŠDぶ do ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ┗ýše staﾐo┗eﾐé pro 
jedﾐotli┗é části prá┗ﾐiIké osoH┞. 

Miﾐiﾏálﾐí částka ﾐa jedeﾐ projekt je i v případě, že součástí prá┗ﾐiIké osoH┞ je ┗íIe škol/školskýIh 
zařízeﾐí, 100 000 Kč. 

Počet dětí/žáků škol┞/školského zařízeﾐí k 30. 9. 2017 bude z┗eřejﾐěﾐ u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞ na 

┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT.10 Počet dětí/žáků škol┞/školského zařízeﾐí pro další školﾐí rok┞ Hude 
┗žd┞ aktualizo┗áﾐ ┗ prosiﾐIi daﾐého školﾐího roku ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT.11 

Ma┝iﾏálﾐí ┗ýši podpor┞ ﾐa jedeﾐ projekt žadatel ┗┞počítá ┗ „KalkulačIe iﾐdikátorů“, která je 
po┗iﾐﾐou přílohou Žádosti o podporu. 

                                                           
8 V případě, že je součástí příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe ┗íIe ﾏateřskýIh škol ﾐeHo ┗íIe základﾐíIh škol, částka ンヰヰ ヰヰヰ Kč se počítá 
┗žd┞ pouze jedeﾐkrát pro ﾏateřskou školu a jedeﾐkrát pro základﾐí školu. 
9 V případě, že je součástí příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe ┗íIe MŠ, )Š, )UŠ, SVČ, ŠD či ŠK, částka ンヰヰ ヰヰヰ Kč / ヱヰヰ ヰヰヰ Kč se počítá 
┗žd┞ pouze jedeﾐkrát pro daﾐý druh škol┞/školského zařízeﾐí. 
10 V┞počteﾐá ﾏa┝iﾏálﾐí částka ﾐa projekt se při zﾏěﾐě počtu dětí/žáků ┗ průHěhu realizaIe projektu ﾐeﾏěﾐí. 
11 Vzhledem k toﾏu, že počet žáků k ンヰ. Γ. Hude dostupﾐý až ┗ prosiﾐIi daﾐého roku, je ﾐutﾐé při staﾐo┗eﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí částk┞ 
ﾐa projekt při t┗orHě žádosti ┗ oHdoHí ﾏezi záříﾏ až prosiﾐIeﾏ ┗┞Iházet z počtu žáků předIhozího školﾐího roku. Žadatel 
ﾏusí při podá┗áﾐí žádosti o podporu ┗┞Iházet ┗žd┞ z toho sezﾐaﾏu, který je aktuálﾐě z┗eřejﾐěﾐ u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. 

mailto:vyzkum-opvvv@msmt.cz
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Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše podpor┞ ﾐa žadatele ﾐesﾏí překročit částku ヵ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč. 

Pokud škola/školské zařízeﾐí ┗┞počte ﾏa┝iﾏálﾐí částku a tato částka Hude ┗┞šší ﾐež ヵ 000 ヰヰヰ Kč, 
ﾏůže ┗olit šaHloﾐ┞ pouze do částk┞ ヵ 000 ヰヰヰ Kč. 

 

Příklad č. ヱ: Mateřská/základﾐí škola ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, ヱヰヰ dětí/žáků. 
Škola ﾏůže čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě 300 000 + (100 x 2 500 Kč) = 550 0ヰヰ Kč. 

Příklad č. ヲ: Mateřská/základﾐí škola ﾏá Ielkeﾏ pět odloučeﾐýIh praIovišť. Ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ 
podává žádost, ﾏá Ielkeﾏ ンヲヰ dětí/žáků. Škola ﾏůže čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě 300 000 + (320 x 2 500 Kč) 

= 1 100 00ヰ Kč. 

Příklad č. ン: Součástí právﾐiIké osoH┞ je základﾐí škola se ヱヲヰ žák┞ a ﾏateřská škola s ヲΒ dětﾏi. Škola 
jako Ielá právﾐiIká osoHa ﾏůže čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě 300 000 + 300 000 + (148 x 2 500 Kč) = 970 000  Kč. 

V toﾏto případě je třeHa, aH┞ ředitel škol┞ volil šaHloﾐ┞ jak pro ﾏateřskou školu, tak pro základﾐí školu, 

a to poﾏěrﾐě podle počtu dětí/žáků. Tzn., z Ielkové ﾏa┝iﾏálﾐí částk┞ ﾐa projekt Hudou ﾐa základﾐí 
školu v┞užit┞ prostředk┞ v ﾏa┝. výši 300 000 + (120 x 2 500 Kč) = 600 000 Kč, pro ﾏateřskou školu 
prostředk┞ v ﾏa┝. výši: 300 000 + (28 x 2 500 Kč) = 370 000 Kč.  

Příklad č. ヴ: Součástí právﾐiIké osoH┞ je základﾐí škola se ヱヲヰ žák┞ a školﾐí družiﾐa s ヶヰ žák┞. Škola 
jako Ielá právﾐiIká osoHa ﾏůže čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě ンヰヰ 000 + 100 000 + (120 ┝ ヲ ヵヰヰ Kčぶ + (60 x 1 800 Kčぶ 
= 808 000  Kč. 

V toﾏto případě je třeHa, aH┞ ředitel škol┞ volil šaHloﾐ┞ jak pro základﾐí školu, tak pro školﾐí družiﾐu, 
a to poﾏěrﾐě podle počtu žáků v základﾐí škole a ve školﾐí družiﾐě. Postupuje oHdoHﾐě jako 
v předIhozíﾏ příkladu.  

Stejﾐé podﾏíﾐk┞ platí i v případě, kd┞ součástí jedﾐé právﾐiIké osoH┞ je víIe škol, školskýIh zařízeﾐí. 

Příklad č. ヵ: Středisko volﾐého času ﾏá Ielkeﾏ ン ヰヰヰ účastﾐíků. Ma┝iﾏálﾐí výše podpor┞ je ヵ 000 000 

Kč., i kd┞ž je výpočet ﾏa┝iﾏálﾐí podpor┞ v┞šší: ヱヰヰ ヰヰヰ Kč + ふン ヰヰヰ ┝ ヱ 800) = 5 500 ヰヰヰ Kč. Aktivit┞ 
ﾏůže žadatel volit pouze do výše ヵ 000 ヰヰヰ Kč. 

V┞užití fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků dotaIe 

Každá šaHloﾐa ﾏá staﾐo┗eﾐu s┗ou hodnotu/cenu. Cena šaHloﾐ┞ je stanovena ﾐa základě průzkuﾏů 
hodnot ﾏezd/platů, zHoží atd., ale počítá záro┗eň s případﾐýﾏi adﾏiﾐistrati┗ﾐíﾏi a režijﾐíﾏi ﾐáklad┞ 

stejﾐě tak, jako s ﾏožﾐostí ﾐákupu poﾏůIek ┗e ┗azHě ﾐa daﾐou šaHloﾐu. 

Rozpočet projektu se ﾐaplňuje ┗ýHěreﾏ šaHloﾐ až do ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ┗ýše podpory staﾐo┗eﾐé pro 
daﾐou školu/školské zařízeﾐí ┗ýpočteﾏ dle ┗ýše u┗edeﾐého ┗zorIe. 

U projektů s jedﾐotko┗ýﾏi ﾐáklad┞ ﾐeprokazuje příjeﾏIe skutečﾐě ┗zﾐiklé ┗ýdaje, ﾐárok ﾐa proplaIeﾐí 
prostředků z OP VVV ┗zﾐiká ┗ případě, že jedﾐotk┞ H┞l┞ dosažeﾐ┞ ┗ souladu s podﾏíﾐkaﾏi prá┗ﾐího 
aktu. PraktiIk┞ to zﾐaﾏeﾐá, že při koﾐtrole projektu s jedﾐotko┗ýﾏi ﾐáklad┞ ŘídiIí orgáﾐ OP VVV ani 

orgáﾐ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ ﾐeHude koﾐtrolo┗at účetﾐí doklad┞. 

Pra┗idla pro účetﾐiIt┗í a doklado┗áﾐí jsou staﾐo┗eﾐa ┗ kap. 8.3 Pravidel pro žadatele a příjeﾏIe 
zjedﾐodušeﾐýIh projektů: „PříjeﾏIi jsou po┗iﾐﾐi ┗ést účetﾐiIt┗í ┗ souladu se zákoﾐeﾏ č. 563/1991 Sb., 

o účetﾐiIt┗í, ﾐeHo daňo┗ou e┗ideﾐIi podle zákoﾐa č. 586/1992 SH., o daﾐíIh z příjﾏů, ale jedﾐotli┗é 
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účetﾐí položk┞ ┗e s┗éﾏ účetﾐiIt┗í ﾐeHo daňo┗é e┗ideﾐIi ﾐeﾏusí přiřazo┗at ke koﾐkrétﾐíﾏu projektu 
a ﾐeﾏusí prokazo┗at skutečﾐě ┗zﾐiklé ┗ýdaje ┗e vztahu k projektu účetﾐíﾏi doklad┞.“. 

I kd┞ž příjeﾏIe ﾐe┗┞kazuje ┗ projektu skutečﾐě ┗zﾐiklé ┗ýdaje, ﾏusí dodržo┗at prá┗ﾐí předpis┞ ČR pro 
oHlast daﾐí, účetﾐiIt┗í atd., ted┞ ┗ést účetﾐiIt┗í, či daňo┗ou e┗ideﾐIi, ┗e které Hudou ﾏj. zazﾐaﾏeﾐáﾐ┞ 
fiﾐaﾐčﾐí traﾐsakIe hrazeﾐé z podpor┞ ふa┗šak ﾐeﾏusí Hýt zazﾐaﾏeﾐáﾐ┞ s příﾏou ┗azHou ﾐa projekt), 

podá┗at daňo┗á přizﾐáﾐí pro daň z příjﾏů, DPH atd. Orgáﾐ┞ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ pro┗ádějí koﾐtrolu dodržeﾐí 
daňo┗ýIh po┗iﾐﾐostí ふdaň z příjﾏů, DPH apod.ぶ, ┗edeﾐí účetﾐiIt┗í atd. V tomto ohledu tedy mohou 

koﾐstato┗at poIh┞Heﾐí u příjeﾏIe, které se ┗šak ﾐeHude týkat ﾐedodržeﾐí podﾏíﾐek posk┞tﾐutí 
podpor┞, ale Hude zﾐaﾏeﾐat porušeﾐí oHeIﾐýIh po┗iﾐﾐostí pl┞ﾐouIíIh z prá┗ﾐíIh předpisů ČR. Takto 
zjištěﾐá poIh┞Heﾐí ┗šak ﾐeﾏají dopad ﾐa realizaci projektu podpořeﾐého z OP VVV jako tako┗ého. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé ted┞ platí, že příjeﾏIe ﾏůže ┗ doHě realizaIe projektu uskutečňo┗at 
jakékoli┗ ┗ýdaje, které Hudou sloužit k realizaIi ┗ýstupů z┗oleﾐýIh šaHloﾐ. )a ┗ýdaje je ﾏožﾐé 
po┗ažo┗at ﾐapř. ﾐejeﾐ osoHﾐí ﾐáklad┞, ale také ﾐákup učeHﾐíIh poﾏůIek, počítačů, ﾐoteHooků, 
taHletů, adﾏiﾐistrati┗ﾐí ﾐáklad┞, apod.  

Je tedy ﾐa z┗ážeﾐí škol┞/školského zařízeﾐí, ﾐa Io koﾐkrétﾐě ┗┞užije fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ při realizaIi 
projektu. Pokud Hudou ┗ýstup┞ jedﾐotli┗ýIh šaHloﾐ dosažeﾐ┞ ┗ doHě realizaIe projektu a sIh┗áleﾐ┞ 
ze straﾐ┞ posk┞to┗atele dotaIe, po┗ažuje se dotaIe za použitou ┗ souladu s rozhodﾐutíﾏ 
o posk┞tﾐutí dotaIe Hez ohledu ﾐa to, Io za ﾐi H┞lo skutečﾐě příjeﾏIeﾏ dotaIe pořízeﾐo. Budou-li 

z dotace pořízeﾐ┞ ﾐapř. didaktiIké poﾏůIk┞, IT teIhﾐika, audio┗izuálﾐí teIhﾐika, kaﾐIelářské 
┗┞Ha┗eﾐí, aj., je to z hlediska rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe ┗ pořádku. 

3. Základﾐí přehled šaHloﾐ a podﾏíﾐk┞ jejiIh ┗ýHěru 
Akti┗it┞ jsou rozděleﾐ┞ podle jedﾐotli┗ýIh t┞pů oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů. Číslo┗áﾐí akti┗it je staﾐo┗eﾐo 
takto: ヲ.X/Y, kde ヲ zﾐaﾏeﾐá druhou ┗lﾐu šaHloﾐ pro MŠ a )Š ふs přidáﾐíﾏ ﾐo┗ýIh oprá┗ﾐěﾐýIh 
žadatelůぶ, X je ┗žd┞ říﾏská čísliIe defiﾐujíIí suHjekt oprá┗ﾐěﾐého žadatele ふﾐapř. říﾏská I = MŠ, II = )Šぶ, 
přičeﾏž říﾏská III. a IV. jsou již ┗ ráﾏIi zjedﾐodušeﾐýIh projektů rezer┗o┗áﾐ┞ předIhozí ┗ýz┗ou ﾐa 
zjedﾐodušeﾐé projekt┞ pro SŠ, resp. VOŠ. No┗í oprá┗ﾐěﾐí žadatelé tak pokračují říﾏskou V. Y je pořadí 
akti┗it┞ pro daﾐý suHjekt. )a čísleﾏ akti┗it┞ je u┗edeﾐý její ﾐáze┗.  

Pokud je v te┝tu u┗edeﾐ terﾏíﾐ „┗ýuka“, je tíﾏ ﾏ┞šleﾐo i předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí v MŠ a zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí ┗ ŠD/ŠK, SVČ. 

Podﾏíﾐka realizace aktivity po dobu „ヵ/ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka“ je 

splﾐěﾐa případech, kdy aktivita proHěhﾐe ┗ ráﾏIi: 

a) jedﾐoho školﾐího roku; 

b) d┗ou školﾐíIh roků, přičeﾏž její realizaIe ﾏůže Hýt přerušeﾐa ┗ oHdoHí hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ 
ふčer┗eﾐeI, srpeﾐぶ. 

V oHou případeIh platí, že akti┗ita ﾏůže Hýt dokoﾐčeﾐa i dří┗e ﾐežli ┗ ヵ/ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIíIh, 

pokud ﾐeﾐí u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞ u┗edeﾐo jiﾐak. 

I. Aktivity pro mateřské škol┞: 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.I/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora MŠ 
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2.I/2 Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

2.I/3 Školﾐí ps┞Iholog – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

2.I/4 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

2.I/5 Chů┗a – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

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

2.I/6 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.I/7 Profesﾐí roz┗oj předškolﾐíIh pedagogů prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

2.I/8 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh 
ﾐá┗ště┗ 

2.I/9 No┗é metody ve ┗zdělá┗áﾐí předškolﾐíIh dětí 

2.I/10 )apojeﾐí odHorﾐíka z praxe do ┗zdělá┗áﾐí v MŠ 

Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ MŠ 

2.I/11 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ 

Roz┗ojo┗é akti┗it┞ MŠ 

2.I/12 Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

2.I/13 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Usﾐadňo┗áﾐí přeIhodu dětí z MŠ do )Š a spolupráIe s rodiči dětí MŠ a ┗eřejﾐostí 

2.I/14 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči dětí ┗ MŠ 

2.I/15 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

 

II. Aktivity pro základﾐí škol┞: 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.II/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora )Š 

2.II/2 Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

2.II/3 Školﾐí ps┞Iholog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

2.II/4 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

2.II/5 Školﾐí kariéro┗ý poradIe – persoﾐálﾐí podpora )Š 

OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů )Š 

2.II/6 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.II/7 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 8 hodin 

2.II/8 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )Š 
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2.II/9 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh 
ﾐá┗ště┗ 

2.II/10 Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka ┗ )Š 

2.II/11 CLIL ┗e ┗ýuIe ┗ )Š 

2.II/12 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe ┗ )Š 

2.II/13 Profesﾐí roz┗oj pedagogů )Š prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

2.II/14 )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗ýuk┞ ┗ )Š 

Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT v )Š 

2.II/15 )apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ ┗ )Š 

2.II/16 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ )Š 

E┝trakurikulárﾐí a roz┗ojo┗é akti┗it┞ )Š 

2.II/17 KluH pro žák┞ )Š  

2.II/18 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

2.II/19 Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

2.II/20 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

SpolupráIe s rodiči žáků )Š a ┗eřejﾐostí  

2.II/21 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči žáků )Š 

2.II/22 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

 

V. Aktivity pro školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞: 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.V/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

2.V/2 SpeIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

2.V/3 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů ŠD/ŠK 

2.V/4 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.V/5 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů ŠD/ŠK 

2.V/6 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh 
ﾐá┗ště┗ 

2.V/7 Tandemové ┗zdělá┗áﾐí v ŠD/ŠK 

2.V/8 )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗zdělá┗áﾐí ┗ ŠD/ŠK 



 

 

 

 

13 

 

2.V/9 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ŠD/ŠK 

Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ ŠD/ŠK 

2.V/10 Využití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ŠD/ŠK 

)ájﾏo┗é a roz┗ojo┗é akti┗it┞ ŠD/ŠK 

2.V/11 KluH pro účastﾐík┞ ŠD/ŠK 

2.V/12 Projekto┗ý deﾐ ┗ ŠD/ŠK 

2.V/13 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo ŠD/ŠK 

VI. Akti┗it┞ pro střediska ┗olﾐého času: 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.VI/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

2.VI/2 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

2.VI/3 Kariéro┗ý poradIe – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

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

2.VI/4 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.VI/5 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru SVČ zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 8 hodin 

2.VI/6 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů SVČ 

2.VI/7 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

2.VI/8 Tandemové ┗zdělá┗áﾐí v SVČ 

2.VI/9 )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗zdělá┗áﾐí ┗ SVČ 

2.VI/10 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ SVČ 

2.VI/11 Profesﾐí roz┗oj pedagogů SVČ prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ SVČ 

2.VI/12 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ SVČ 

Zájﾏo┗é a roz┗ojo┗é akti┗it┞ SVČ 

2.VI/13 KluH pro účastﾐík┞ SVČ 

2.VI/14 Projekto┗ý deﾐ ┗ SVČ 

2.VI/15 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo SVČ 

SpolupráIe s rodiči účastﾐíků SVČ a ┗eřejﾐostí 

2.VI/16 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči účastﾐíků SVČ 

2.VI/17 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 
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VII. Aktivity pro základﾐí uﾏěleIké škol┞: 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.VII/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

2.VII/2 Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

2.VII/3 Koordiﾐátor spolupráIe škol┞ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů )UŠ 

2.VII/4 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )UŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.VII/5 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )UŠ zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 8 hodin 

2.VII/6 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )UŠ 

2.VII/7 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh 

ﾐá┗ště┗ 

2.VII/8 Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka ┗ )UŠ 

2.VII/9 )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗ýuk┞ ┗ )UŠ 

2.VII/10 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe ┗ )UŠ 

2.VII/11 Profesﾐí roz┗oj pedagogů prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ ZUŠ 

2.VII/12 )apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ ┗ )UŠ 

2.VII/13 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ )UŠ 

Roz┗ojo┗é akti┗it┞ )UŠ 

2.VII/14 Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

2.VII/15 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

SpolupráIe s rodiči žáků )UŠ a ┗eřejﾐostí 

2.VII/16 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

 

Škol┞/školská zařízeﾐí si podle s┗ýIh požada┗ků ┗ aplikaIi IS KPヱヴ+ ┗┞Herou šaHloﾐ┞ aktivit, a tíﾏ 
si sesta┗í žádost o podporu. VýHěr šaHloﾐ ﾏusí zohledňo┗at ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ふ┗iz kap. 2).  

 

Škola/školské zařízeﾐí do s┗é žádosti o podporu ﾏůže ┗┞Hrat jedﾐu ﾐeHo ┗íIe šaHloﾐ akti┗it, které 
Hude realizo┗at. Škola/školské zařízeﾐí si dle s┗ého druhu ﾏůže z┗olit liHo┗olﾐý t┞p 
šaHloﾐ┞/koﾏHiﾐaIi t┞pů šaHloﾐ ┗ liHo┗olﾐéﾏ počtu tak, aH┞ ┗ýsledﾐá suﾏa požado┗aﾐé podpory 

na projekt respekto┗ala ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐou ┗ýši podpor┞ a záro┗eň respekto┗ala 
┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí. 
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VýHěr ﾏusí Hýt u┗ážli┗ý, aH┞ škola/školské zařízeﾐí mohla splnit ┗šeIhﾐ┞ vybrané aktivity. Před 
podáﾐíﾏ žádosti o podporu je potřeHa zjistit oIhotu zapojit se do projektu a časo┗é ﾏožﾐosti 
pedagogiIkýIh i ostatﾐíIh praIo┗ﾐíků, ┗ případě ﾐěkterýIh akti┗it i rodičů. Stejﾐě tak je potřeHa 
zjistit dostupﾐost požado┗aﾐýIh služeH, kurzů, praIo┗ﾐíků pro šaHloﾐ┞ persoﾐálﾐí podpor┞ atd.  

Mateřské a základﾐí škol┞ uskutečňujíIí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí hl. ﾏ. Prah┞, které se účastﾐí ┗ýz┗y č. 28 

Iﾐkluze a ﾏultikulturﾐí ┗zdělá┗áﾐí v Operačﾐíﾏ prograﾏu Praha – pól růstu ČR, ﾏusí při podáﾐí 
žádosti ┗olit akti┗it┞ tak, aH┞ ﾐeH┞l┞ dupliIitﾐí. Toto pravidlo platí oHeIﾐě i pro jiﾐé ┗ýz┗┞, roz┗ojo┗é 
prograﾏ┞ MŠMT, či jiﾐé fiﾐaﾐčﾐí zdroje stejﾐýIh či oHdoHﾐýIh akti┗it. Neﾐí přípustﾐé realizovat 

a financovat stejnou aktivitu pro stejﾐou Iílo┗ou skupiﾐu ze dvou zdrojů, jelikož H┞ doIházelo 
k d┗ojíﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí téhož. U┗edeﾐé platí stejﾐě pro jedﾐotli┗é akti┗it┞ této ┗ýz┗┞.12  

Žadatel – školy ふa školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞, pokud jsou zřízeﾐ┞ pod stejﾐýﾏ RED_IZO) zřízeﾐé 
podle § 16 odst. 9 zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH.13 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 ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, nesﾏí ┗olit ﾐásledujíIí šaHloﾐ┞ dle 
druhu oprá┗ﾐěﾐého žadatele: 

Žadatel – MŠ zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa ﾐesﾏí ┗olit šaHloﾐ┞: 

2.I/1 Školﾐí asisteﾐt 

2.I/2 Školﾐí speIiálﾐí pedagog 

2.I/3 Školﾐí ps┞Iholog 

2.I/4 SoIiálﾐí pedagog 

Variantu e) inkluze ┗e ┗šeIh šaHloﾐáIh. 

Žadatel – )Š zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. Γ školského zákoﾐa ﾐesﾏí ┗olit šaHloﾐy: 

2.II/1 Školﾐí asisteﾐt 

2.II/2 SpeIiálﾐí pedagog 

2.II/3 Školﾐí ps┞Iholog 

2.II/4 SoIiálﾐí pedagog 

2.II/7 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 8 hodin 

Variantu e) inkluze ┗e ┗šeIh šaHloﾐáIh. 

                                                           
12 Příklad: ﾐeﾐí přípustﾐé realizo┗at ┗e stejﾐéﾏ čase pro stejﾐou Iílo┗ou skupiﾐu akti┗itu Projekto┗ý deﾐ ┗e škole a )apojeﾐí 
odHorﾐíka z pra┝e. PodoHﾐě ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗┞užít šaHloﾐu ICT teIhﾐik ┗ hodiﾐáIh šaHloﾐ┞ V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí. Jedﾐá se o 
růzﾐé akti┗it┞, které ﾏusejí proHíhat odděleﾐě, jiﾐak H┞ doIházelo k dupliIitﾐíﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí. OHdoHﾐě platí pro ┗šeIhﾐ┞ 
aktivity. 
13 Tito žadatelé ﾐeﾏají ┗ dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí k ┗┞plﾐěﾐí zpřístupﾐěﾐu oHlast PODPORA INKLU)IVNÍHO / SPOLEČNÉHO 
V)DĚLÁVÁNÍ. Pro teﾐto účel je ┗┞užito dat, které škola ┗┞plﾐí ┗e statistiIkýIh ┗ýkoﾐo┗ýIh ┗ýkazeIh ふVýkaz o ﾏateřské škole, 
resp. Výkaz o základﾐí školeぶ. Pokud ﾏezi ┗┞plﾐěﾐíﾏ ┗ýkazu a ┗┞plňo┗áﾐíﾏ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí došlo ke zﾏěﾐě 
v Iharakteru zřízeﾐí škol┞ ふze speIiálﾐí škol┞ se stala škola Hěžﾐá, ﾐeHo ﾐaopakぶ, ﾏůže škola koﾐtakto┗at MŠMT ﾐa e-ﾏailo┗é 
adrese vyzkum-opvv@msmt.cz s žádostí o úpra┗u dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ふzpřístupﾐěﾐí ﾐeHo zﾐepřístupﾐěﾐí oHlasti PODPORA 

INKLU)IVNÍHO / SPOLEČNÉHO V)DĚLÁVÁNÍ k ┗┞plﾐěﾐíぶ. 

mailto:vyzkum-opvv@msmt.cz
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Pro ŠD a ŠK, pokud jsou zřízeﾐ┞ pod stejﾐýﾏ RED_IZO jako škola zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. Γ, ﾐesﾏí 
žadatel ┗olit ﾐásledujíIí šaHloﾐ┞: 

2.VII/1 Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

2.VII/2 SpeIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

2.VII/3 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

Variantu e) inkluze ┗e ┗šeIh šaHloﾐáIh. 

Pokud je v ﾏateřské škole ﾐeHo ┗ základﾐí škole zřízeﾐá třída/┞ pro děti/žák┞ se SVP, ale ﾐejedﾐá se 
o školu saﾏostatﾐě zřízeﾐou podle § ヱヶ zákoﾐa č. 561/2004 SH., tato škola ┗olí šaHloﾐy jako škola 
Hěžﾐá. 

V případě, že pod jedﾐíﾏ RED_I)O je škola, která ﾐeﾐí zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. 9, i škola saﾏostatﾐě 
zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. 9, ┗┞Hírá a realizuje žadatel/příjeﾏIe šaHloﾐ┞ tak, aH┞ splﾐil podﾏíﾐk┞ ┗ýHěru 
šaHloﾐ u┗edeﾐé ┗ýše. 

4. Příklad┞ sesta┗eﾐí projektu 
Jedﾐotli┗é šaHloﾐ┞ ﾏůže škola z┗olit ┗íIekrát podle toho, kolik pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků IhIe ┗zdělat, 
ﾐeHo podle ┗elikosti ú┗azku a délk┞ persoﾐálﾐí podpor┞. Příklad┞ sesta┗eﾐí projektů ﾐejsou koﾏpletﾐí, 
škola ﾏusí respekto┗at ┗ýstup dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ふ┗iz kap. ヲぶ.  

Příklad č. ヱ: projekt složeﾐý z víIe šaHloﾐ teﾏatiIk┞ souvisejíIíIh – žadatelem je ﾏateřská škola 

Aktivita Chů┗a – persoﾐálﾐí podpora MŠ ふškola z┗olí šaHloﾐu tolikrát, kolik ﾏěsíIů Hude tuto služHu 
potřeHo┗at. Na jedeﾐ rok ヰ,ヵ ú┗azku z┗olí šedesátkrát apod.) 

Aktivita Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta e) inkluze. DVPP 

Hude zaﾏěřeﾐé ﾐa specifika práIe pedagoga s d┗ouletýﾏi dětﾏi ┗ MŠ v rozsahu ﾐapř. ヲヴ hodiﾐ, škola 
z┗olí šaHloﾐu jedﾐou až třikrát. 

Aktivita Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ ふpro MŠぶ 

Příklad č. ヲ: projekt složeﾐý z víIe šaHloﾐ teﾏatiIk┞ souvisejíIíIh (ﾐapř. čteﾐářská graﾏotﾐost) – 

žadateleﾏ je základﾐí škola 

Aktivita Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP v rozsahu 8 hodin; varianta a) Čteﾐářská 
gramotnost; škola si ┗┞Here z nabídk┞ DVPP ┗zdělá┗aIí prograﾏ ﾐapř. ┗ rozsahu ンヲ hodiﾐ, šaHloﾐu z┗olí 
jedﾐou až čt┞řikrát. 

Aktivita Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )Š (varianta a) čteﾐářská gramotnost) 

Aktivita Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ (pro )Šぶ; 
ふsdíleﾐí Hude zaﾏěřeﾐé ﾐa čteﾐářskou graﾏotﾐostぶ 

Příklad č. 3: projekt složeﾐý z víIe šaHloﾐ v případě, že žadateleﾏ je ﾏateřská škola a základﾐí škola 

ふoHě škol┞ ﾏají shodﾐé potřeH┞, ﾐapř. zlepšeﾐí v oblasti inkluze) 

Aktivita Školﾐí asistent – persoﾐálﾐí podpora MŠ  

Akti┗ita Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ – DVPP v rozsahu Β hodiﾐ, ┗ariaﾐta dぶ osoHﾐostﾐě 
soIiálﾐí roz┗oj. Škola si z ﾐaHídk┞ DVPP ┗┞Here ┗zdělá┗aIí kurz ┗ rozsahu 40 hodiﾐ, šaHloﾐu z┗olí jednou 

až pětkrát. 
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Akti┗ita Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ – DVPP v rozsahu Β hodiﾐ, ┗ariaﾐta eぶ iﾐkluze. Škola 
z┗olí kurz Iﾐdi┗idualizaIe ┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ, šaHloﾐu z┗olí jedﾐou až d┗akrát. 

Aktivita Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Aktivita Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP ┗ rozsahu Β hodiﾐ, ┗ariaﾐta eぶ iﾐkluze; škola 
pláﾐuje ┗zdělá┗aIí kurz ┗ rozsahu ンヲ a Βヰ hodiﾐ, šaHloﾐu z┗olí Ielkeﾏ d┗akrát až čtrﾐáItkrát. 

Aktivita Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )Š (varianta e) inkluze) 

Jedﾐá se pouze o příklad, aktivit┞ Hude žadatel volit zvlášť pro ﾏateřskou školu a pro základﾐí školu do 

ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé výše každé škol┞ podle počtu dětí/žáků. 

Neﾐí podﾏíﾐkou, aH┞ H┞l┞ šaHloﾐ┞ voleﾐ┞ vžd┞ ve stejﾐéﾏ zaﾏěřeﾐí pro ﾏateřskou školu i pro základﾐí 
školu. TeﾏatiIk┞ se šaHloﾐ┞ ﾏohou lišit ふﾐapř. ﾏateřská škola volí aktivit┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa péči o dvouleté 
děti a základﾐí škola ﾐa čteﾐářskou graﾏotﾐostぶ. 

OHdoHﾐá podﾏíﾐk┞ platí i v případě, že je právﾐiIká osoHa složeﾐa ze škol┞ a školského zařízeﾐí, ﾐeHo 
víIe druhů škol, školskýIh zařízeﾐí. 

5. ŠaHloﾐ┞ akti┗it a staﾐo┗eﾐí iﾐdikátorů – podroHﾐý popis 
V ﾐásledujíIí části je u┗edeﾐa podroHﾐá speIifikaIe jedﾐotli┗ýIh šaHloﾐ akti┗it. V  žádosti o podporu 

v IS KPヱヴ+ žadatel ┗┞Hírá pouze z ﾐáz┗ů jedﾐotli┗ýIh šaHloﾐ. )┗oleﾐíﾏ šaHloﾐy v žádosti o podporu v IS 

KPヱヴ+ se žadatel za┗azuje ﾐaplﾐit šaHloﾐu ┗ Ielé podoHě, která je popsáﾐa ┗ této kapitole. Pro žadatele 
je ted┞ zá┗azﾐá ﾐejeﾐ „karta šaHloﾐ┞“ = základﾐí taHulka u┗edeﾐá v ú┗odu každé šaHloﾐ┞, která 
oHsahuje základﾐí iﾐforﾏaIe o daﾐé akti┗itě, ale také podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞, která je u┗edeﾐá 

pod touto kartou. 

Jak staﾐo┗it iﾐdikátor┞ 

Pro každou šaHloﾐu akti┗it je staﾐo┗eﾐ rele┗aﾐtﾐí iﾐdikátor ┗ýstupu, každá akti┗ita přispí┗á k naplﾐěﾐí 
iﾐdikátorů ┗ýsledku, případﾐě ﾏilﾐíku (indikátor ヶ ヰヰ ヰヰぶ. Přehled iﾐdikátorů je ┗ příloze č. ヱ ┗ýz┗┞, kde 
je u┗edeﾐo číslo a ﾐáze┗ akti┗it┞, kód a ﾐáze┗ rele┗aﾐtﾐího iﾐdikátoru ┗ýstupu, „s┗ázáﾐí“ s ┗ýsledkeﾏ, 

případﾐě ﾏilﾐíkeﾏ ふ„další atriHut“ぶ, Iílo┗á/dosažeﾐá hodﾐota ┗ýstupo┗ého iﾐdikátoru a ﾏěrﾐá 
jednotka.  

V IS KP14+ ﾐelze ﾐasta┗it autoﾏatiIké přiřazeﾐí projekto┗ýIh iﾐdikátorů ふiﾐdikátor┞ ┗ýsledku 
a iﾐdikátor ﾏilﾐíku), které se staﾐo┗ují ﾐa projekt jako Ielek, a dále nelze nastavit autoﾏatiIké 
ﾐasta┗eﾐí ┗ýIhozí a Iílo┗é hodﾐot┞ iﾐdikátorů. Souhrﾐﾐé Iílo┗é hodﾐot┞ jedﾐotli┗ýIh iﾐdikátorů 
┗ýstupu, ┗ýsledku a ﾏilﾐíku za ┗šeIhﾐ┞ ┗┞Hraﾐé aktivity (za projekt) tedy ﾏusí ┗┞počítat žadatel a do 
IS KP14+ je zadat. 

Pro teﾐto ┗ýpočet žadatel použí┗á poﾏůIku "Kalkulačka iﾐdikátorů", kterou také ┗┞plﾐěﾐou přikládá 
se žádostí o podporu jako po┗iﾐﾐou přílohu. Tato kalkulačka je přílohou ┗ýz┗┞. 

Kalkulačka kroﾏě Iílo┗ýIh hodﾐot iﾐdikátorů počítá také ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐou ┗ýši dotaIe pro 
koﾐkrétﾐího příjeﾏIe a podíl speIifiIkýIh Iílů, které žadatel zadá┗á do žádosti o podporu. 

Doporučujeﾏe, aH┞ příjeﾏIe ﾐejdří┗e jedﾐotli┗é šaHloﾐ┞ zadal v kalkulačIe, číﾏž získá 

optiﾏalizo┗aﾐý ┗ýHěr šaHloﾐ ┗zhledeﾏ k ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ┗ýši dotaIe. Poté ﾏůže sﾐadﾐěji ┗┞Hraﾐé 
šaHloﾐ┞ zadat do žádosti o podporu v IS KP14+. 
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U iﾐdikátorů ┗ýstupu se ke každé akti┗itě pe┗ﾐě ┗áže hodﾐota jednoho iﾐdikátoru ┗ýstupu. Je u┗edeﾐa 
u popisu každé šaHloﾐ┞. Do IS KP14+ se zadá┗á prostý součet Iílo┗ýIh hodﾐot, který ┗┞počítá 
kalkulačka.  

Výjiﾏku z tohoto pra┗idla t┗oří ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor ヵ 40 00 v šaHloﾐě DVPP. Hodﾐotu iﾐdikátoru ヱ zde 
t┗oří ヱ Ielý kurz, který ┗ toﾏto případě ﾏůže Hýt složeﾐ z jedﾐé ﾐeHo ﾐěkolika šaHloﾐ. Při staﾐo┗o┗áﾐí 
Iílo┗é hodﾐot┞ tohoto iﾐdikátoru je ted┞ ﾐutﾐo k hodﾐotě ┗┞počítaﾐé kalkulačkou pro ostatﾐí akti┗it┞ 
přičíst ještě počet pláﾐo┗aﾐýIh DVPP stanovený s ohledem na jejiIh předpokládaﾐou délku. 

U ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů a ﾏilﾐíku se hodﾐot┞ ┗┞kazují ﾐa úro┗ﾐi projektu. Podle příloh┞ č. ヱ ┗ýz┗┞ 
a kalkulačk┞ žadatel určí iﾐdikátor┞ ┗ýsledku ふpřípadﾐě ﾏilﾐíkぶ rele┗aﾐtﾐí k šaHloﾐáﾏ, které si ┗┞Hral. 
Do IS KP14+ se zadá┗ají Iílo┗é hodﾐot┞ za projekt jako celek podle postupu, který u┗ádí kalkulačka. 
V┞kazo┗áﾐí iﾐdikátorů je popsáﾐo dále v kap. 7.3. 

)ákladﾐí informace o iﾐdikátoreIh, pravidlech pro staﾐo┗eﾐí ┗ýIhozíIh a Iílo┗ýIh hodﾐot, 

ﾏoﾐitoro┗áﾐí a ┗┞kazo┗áﾐí, sledo┗áﾐí osoHﾐíIh údajů, saﾐkIe jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 
a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektu, v kap. 11. 

Pokud si příjeﾏIe ┗┞Here akti┗itu, ┗e které ┗┞kazuje ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor ヵ 05 01 Počet podpůrﾐýIh 
persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ve školáIh nebo 5 26 01 Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdividuálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ nebo 5 26 02 Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí nebo 5 12 12 Počet 
rozvojovýIh aktivit vedouIíIh k rozvoji koﾏpeteﾐIí, ﾏusí současﾐě ﾐa úro┗ﾐi projektu ┗ykazovat 

┗ýsledko┗é iﾐdikátor┞ 5 10 10 Počet orgaﾐizaIí, ve kterýIh se zvýšila kvalita výchovy a vzděláváﾐí 
a proinkluzivnost (hodnotou 1 za každý zapojeﾐý subjekt v ráﾏIi projektu, tj. ten, který ┗┞plﾐil 
dotazﾐíko┗é šetřeﾐí14), 5 16 10 Počet dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí v podpořeﾐýIh 
orgaﾐizaIíIh, 5 17 10 Počet dětí, žáků a studeﾐtů Roﾏů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh a 5 15 10 Celkový 
počet dětí, žáků a studeﾐtů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh ふu těIhto iﾐdikátorů se uvádí výIhozí i Iílová 
hodnota). 

Pokud si příjeﾏIe ┗┞Here akti┗itu, ┗e které ┗┞kazuje ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor ヵ ヴヰ 00 Počet podpořeﾐýIh 
osob – praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí, ﾏusí současﾐě ﾐa úro┗ﾐi projektu ┗┞kazo┗at ┗ýsledko┗ý iﾐdikátor 

5 25 10 Počet praIovﾐíků ve vzděláváﾐí, kteří v pra┝i uplatňují ﾐově získaﾐé pozﾐatk┞ a dovedﾐosti 
a v okaﾏžiku překročeﾐí hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞15 u každého podpořeﾐého praIo┗ﾐíka také ﾏilﾐík 

6 00 00 Celkový počet účastﾐíků. 

Do Hagatelﾐí podpor┞ se u šaHloﾐ DVPP započítá┗á délka ┗zdělá┗áﾐí u┗edeﾐá ﾐa příslušﾐéﾏ dokladu 

o aHsol┗o┗aﾐéﾏ ┗zděláﾐí, u ostatﾐíIh šaHloﾐ hodiﾐo┗á dotaIe u┗edeﾐá ┗e ┗ýstupu šaHloﾐy. 

Projekt ﾐeﾏusí Hýt koﾐIipo┗áﾐ tak, aH┞ ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ každé podpořeﾐé osoH┞ ┗ souhrnu 

dosahovaly ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞ (24 hodin). 

PodroHﾐěji o Hagatelﾐí podpoře pojedﾐá┗ají PpŽP zjedﾐodušeﾐýIh projektů ┗ kap. ヱヱ.ヱ. 

Příklad, kd┞ podpořeﾐá osoHa dosáhﾐe Hagatelﾐí podpor┞: Jedna koﾐkrétﾐí osoHa podpořeﾐá v ráﾏIi 
šaHloﾐ┞ )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do výuk┞ se ve výstupovéﾏ iﾐdikátoru ヵ 40 00 vykazuje hodnotou 

1, ve výsledkovéﾏ iﾐdikátoru ヵ 25 ヱヰ hodﾐotou ヱ a dále také v iﾐdikátoru ﾏilﾐíku 6 00 00 hodnotou 1, 

                                                           
14 Příklad┞: Pokud je pod jedﾐíﾏ RED_I)O zřízeﾐa pouze jedﾐa škola, která ┗┞plﾐila dotazﾐík ふﾐapř. )Šぶ ┗┞plﾐí ┗ iﾐdikátoru ヵ ヱヰ 
ヱヰ hodﾐotu ヱ. Pokud jsou pod jedﾐíﾏ RED_I)O zřízeﾐ┞ d┗ě škol┞, kd┞ každá ┗┞plﾐila dotazﾐík ふﾐapř. )Š a MŠぶ, ┗┞plﾐí 
v iﾐdikátoru ヵ 10 ヱヰ hodﾐotu ヲ. Pokud jsou pod jedﾐíﾏ RED_I)O zřízeﾐ┞ MŠ, )Š, ŠD, ŠK, SVČ, ┗┞plﾐí ┗ iﾐdikátoru ヵ ヱヰ ヱヰ 
hodnotu 5. 
15 Bagatelﾐí podpora je ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II staﾐo┗eﾐa ﾐa ヲヴ hodiﾐ. 
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protože Ielková délka podpor┞ této koﾐkrétﾐí osoH┞ dosáhla celkem 30 hodin, tj. překročila hraﾐiIi 
Hagatelﾐí podpor┞. 

Příklad, kd┞ podpořeﾐá osoHa ﾐedostáhﾐe Hagatelﾐí podpor┞: Dvě koﾐkrétﾐí osoHy podpořeﾐé v ráﾏIi 
šaHloﾐ┞ Taﾐdeﾏová výuka se ve výstupovéﾏ iﾐdikátoru ヵ 40 00 v┞kazují hodnotou 2, ve 

výsledkovéﾏ iﾐdikátoru ヵ 25 10 hodnotou 2, ale v iﾐdikátoru ﾏilﾐíku ヶ ヰヰ ヰヰ hodﾐotou ヰ, protože 
celková délka podpor┞ každé osoH┞ dosáhla Iekeﾏ ヲヰ hodiﾐ, tj. ﾐedosáhla hraﾐiIi Hagatelﾐí podpor┞. 

U ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů ヵ 16 10 Počet dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí v podpořeﾐýIh 
orgaﾐizaIíIh, 5 17 10 Počet dětí, žáků a studeﾐtů Roﾏů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh a 5 15 10 Celkový 
počet dětí, žáků a studeﾐtů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh se sleduje zﾏěﾐa hodﾐot ﾏezi ┗ýIhozíﾏ 
a Iílo┗ýﾏ sta┗eﾏ. Žadatel proto u┗ádí do žádosti o podporu také ┗ýIhozí hodﾐotu těIhto iﾐdikátorů 
k datu předložeﾐí žádosti. Výše iﾐdikátoru ヵ ヱヵ ヱヰ tudíž ﾐeﾏusí Hýt shodﾐá s počteﾏ žáků k 30. 9. 

příslušﾐého roku. 

Doklado┗áﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů a iﾐdikátoru ﾏilﾐíku ヶ 00 00 je uvedeno v kap. 

7.3. 

6. Varianty aktivit 
Některé aktivity oHsahují ﾐásledujíIí varianty podle t┞pu oprá┗ﾐěﾐého žadatele ┗ýz┗┞ a zaﾏěřeﾐí jeho 
čiﾐﾐosti: 

a) čteﾐářská graﾏotﾐost; 

b) mateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

c) cizí jaz┞k┞; 

d) osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariero┗é vzdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Škola/školské zařízeﾐí z┗olí jedﾐu z ┗ariaﾐt a tu ozﾐačí ┗ žádosti o podporu. V případě, že H┞ 
škola/školské zařízeﾐí Ihtěla/o ┗olit ┗íIe téﾏat, ┗olí šaHloﾐu opako┗aﾐě a ┗žd┞ ozﾐačí další ┗ariaﾐtu. 
Jedﾐotli┗é ┗ariaﾐt┞ jsou dále ┗ te┝tu příloh┞ ┗žd┞ u┗edeﾐ┞ se stejﾐýﾏ písﾏeﾐeﾏ, tzﾐ. aぶ je ┗žd┞ 
čteﾐářská gramotnost, eぶ ┗žd┞ iﾐkluze atd. 

Příklad: Škola zvolí jedﾐu šaHloﾐu Vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků )Š – DVPP v rozsahu 8 hodin – 

variaﾐta aぶ Čteﾐářská graﾏotﾐost a další šaHloﾐu Vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků )Š – DVPP 

v rozsahu 8 hodin – variaﾐta Iぶ Cizí jaz┞k. 
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PodroHﾐá speIifikaIe ┗ariaﾐt: 

a) čteﾐářská graﾏotﾐost 

Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e forﾏáIh a ﾏetodáIh ┗ýuk┞ sﾏěřujíIíIh k roz┗oji čteﾐářské 
gramotﾐosti žáků a k iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ ┗ této oHlasti. Kurz┞ jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa ﾏetod┞ čteﾐí 
a orieﾐtaIi ┗ te┝tu, čteﾐářské dílﾐ┞ apod. V ráﾏIi zaﾏěřeﾐí ﾐa čteﾐářskou graﾏotﾐost je ﾏožﾐé ┗┞užít 
i jiﾐé ┗zdělá┗aIí oHor┞ ﾐežli pouze český jaz┞k a literaturu. 

b) MateﾏatiIká graﾏotﾐost 

Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti iﾐo┗ati┗ﾐíIh foreﾏ a ﾏetod ┗ýuk┞ sﾏěřujíIíIh k roz┗oji 
ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti žáků. V této ┗ariaﾐtě lze uplatﾐit i kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost.   

c) Cizí jaz┞k┞ 

Kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh 
ﾏetod, ﾐapř.: 

 jaz┞ko┗á propedeutika ┗ předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí; 
 ┗ýuka jaz┞ků u žáků se SVP; 
 hr┞ ┗ hodiﾐáIh IizíIh jaz┞ků; 
 ┗┞užití koﾏuﾐikati┗ﾐího přístupu ┗ jaz┞ko┗é ┗ýuIe; 
 způsoH┞ prezeﾐtaIe a proI┗ičo┗áﾐí jaz┞ko┗ýIh je┗ů; 
 teIhﾐik┞ roz┗oje jedﾐotli┗ýIh jaz┞ko┗ýIh do┗edﾐostí; 
 seﾏiﾐáře k ┗ýuko┗é ﾏetodě CLIL; 
 ﾏetoda ┗ýuk┞ IizíIh jaz┞ků založeﾐá ﾐa di┗adle a poezii; 
 ┗┞uží┗áﾐí počítačo┗é teIhﾐik┞ a iﾐterﾐetu ┗e ┗ýuIe IizíIh jaz┞ků; 
 difereﾐIo┗aﾐý přístup k žákůﾏ s rozdílﾐýﾏi sIhopﾐostﾏi při ┗ýuIe Iizího jaz┞ka; 
 roz┗oj sIhopﾐostí koﾏuﾐikaIe a jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí pedagoga ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie. 

 

d) OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj 

Vzdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj seHepozﾐáﾐí, osoHﾐíIh k┗alit, prohlouHeﾐí zejﾏéﾐa 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 pedagogů. OsoHﾐostﾐí a soIiálﾐí roz┗oj ┗ soHě zahrﾐuje: 

 didaktiIké sIhopﾐosti ふ┗hodﾐé ┗┞učo┗aIí ﾏetod┞, ﾏetodiIká připra┗eﾐostぶ; 
 pedagogiIký takt ふeﾏočﾐí iﾐteligeﾐIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, sIhopﾐost eﾏočﾐí podpor┞ぶ; 
 e┝presi┗ﾐí sIhopﾐosti ふsrozuﾏitelﾐé ┗┞jadřo┗áﾐí, koﾏuﾐikati┗ﾐostぶ; 
 orgaﾐizačﾐí sIhopﾐosti a koučiﾐk (schopnosti rozhodo┗áﾐí a řešeﾐí koﾐfliktů, staﾐo┗o┗áﾐí 

a dosaho┗áﾐí ┗lastﾐíIh profesﾐíIh i osoHﾐíIh Iílů), pro ┗edouIí praIo┗ﾐík┞ řízeﾐí 
a ﾏaﾐageﾏeﾐt škol┞; 

 mentoring (z┗┞šo┗áﾐí lektorskýIh a ﾏeﾐtorskýIh kapaIit pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, Iíleﾏ je 
získat, proI┗ičit či zdokoﾐalit do┗edﾐosti účastﾐíků předá┗at s┗é zkušeﾐosti jiﾐýﾏ pedagogůﾏぶ; 

 sIhopﾐost seHerefle┝e ふﾐadhledu ﾐad ┗lastﾐí praIíぶ; 
 protipředsudko┗é ┗zdělá┗áﾐí; 
 pre┗eﾐIe s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí. 
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V této ┗ariaﾐtě lze aHsol┗o┗at i kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa pre┗eﾐIi logopediIkýIh ┗ad a proHléﾏů 
koﾏuﾐikačﾐíIh sIhopﾐostí žáků. Pokud je Iíleﾏ škol┞ zajistit pedagogiIkého praIo┗ﾐíka s k┗alifikaIí 
logopediIkého asisteﾐta, ﾏusí se jedﾐat o kurz akredito┗aﾐý ┗ souladu s MetodiIkýﾏ doporučeﾐíﾏ č. 
j. 14712/2009-61 k zaHezpečeﾐí logopediIké péče ┗e školst┗í, který obsahuje teoretickou i praktickou 

část v rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ hodin ふpraktiIká část je ┗ rozsahu alespoň ヲヰ hodiﾐ a skládá se z ﾐásleIhu 
u praktikujíIího logopediIkého asisteﾐta či logopeda, ┗lastﾐí akti┗it┞ a jejího zázﾐaﾏu a rozHoruぶ. Pro 
požado┗aﾐý prograﾏ zaﾏěřeﾐý ﾐa podporu přirozeﾐého roz┗oje řeči je z┗eřejﾐěﾐ Staﾐdard: 
http://www.msmt.cz/file/36201/. 

V této ┗ariaﾐtě lze aHsol┗o┗at i kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa osoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj d┗ouletýIh dětí 
v ﾏateřské škole oHsahujíIí jak teoretiIkou, tak zejﾏéﾐa praktiIkou část ┗zdělá┗áﾐí. Tako┗ý kurz Hude 
zaﾏěřeﾐ ﾐa ┗ý┗ojo┗á speIifika d┗ouletého dítěte ふps┞IhosoﾏatiIký ┗ý┗ojぶ, ﾐa ﾏetod┞ a forﾏ┞ 
pedagogiIké práIe s ohledeﾏ ﾐa ┗ěko┗é z┗láštﾐosti. 

V této ┗ariaﾐtě ﾐelze aHsol┗o┗at kurz┞ ﾐa Hěžﾐé z┗┞šo┗áﾐí odHorﾐé k┗alifikaIe, ﾐeHo kurz┞, jejiIhž 
podstatou je získáﾐí odHorﾐé k┗alifikaIe, kterou ﾏá pedagogiIký praIo┗ﾐík pro ┗ýuku splňo┗at. Nepatří 
seﾏ ted┞ kurz┞ t┞pu: l┞žo┗áﾐí, horolezeIt┗í, ┗ařeﾐí, druhá s┗ěto┗á ┗álka apod. 

e) Inkluze 

Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků k získá┗áﾐí do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ oHlasti 
společﾐého ┗zdělá┗áﾐí a práIe s heterogeﾐﾐí skupiﾐou dětí/žáků, tj. ┗zdělá┗áﾐí dětí/žáků HěžﾐýIh 
společﾐě s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, ﾐeHo dětﾏi/žák┞ ohrožeﾐýﾏi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. V ráﾏIi téﾏatu společﾐého ┗zdělá┗áﾐí ﾏohou Hýt kurz┞ zaﾏěřeﾐ┞ také ﾐa podporu 
Hezpečﾐého kliﾏatu ┗e škole/třídáIh, Hudo┗áﾐí týﾏu škol┞ a podporu spolupráIe, práIi 
s ﾐasta┗o┗áﾐíﾏ Iílů a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíﾏ ┗ýsledků učeﾐí žáků se z┗láštﾐíﾏ zřeteleﾏ ﾐa žák┞ s potřeHou 
podpory, ┗četﾐě ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé ﾐa ideﾐtifikaIi a roz┗oj ﾐadáﾐí každého dítěte/žáka. V této 
┗ariaﾐtě je ﾏožﾐé aHsol┗o┗at kurz k získáﾐí k┗alifikaIe školﾐího ﾏetodika pre┗eﾐIe ┗ souladu se 

zákoﾐeﾏ č. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH., o pedagogickýIh praIo┗ﾐíIíIh a zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ve zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh“ぶ, a ┗┞hláškou č. 317/2005 Sb., 

o dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „┗┞hláška 
č. 317/2005 SH.“ぶ. 

f) Kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí 

V této ┗ariaﾐtě je ﾏožﾐé aHsol┗o┗at kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa získáﾐí/zlepšeﾐí zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí 
pedagogů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗í pro žák┞ a sIhopﾐosti ideﾐtifikaIe ﾐadáﾐí každého 
žáka/účastﾐíka. Nejedﾐá se o kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa kariéro┗ý růst pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. V této 
┗ariaﾐtě je také ﾏožﾐé aHsol┗o┗at kurz k získáﾐí k┗alifikaIe poziIe ┗ýIho┗ﾐého poradIe dle 
§ 8 ┗┞hlášk┞ č. 317/2005 Sb. 

g) Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 

V této ┗ariaﾐtě lze uplatﾐit kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e forﾏáIh 
a ﾏetodáIh ┗ýuk┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa přírodo┗ědﾐou graﾏotﾐost ┗četﾐě Hadatelské ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ 
pol┞teIhﾐiIkýIh poﾏůIek, popularizaIi a zatrakti┗ﾐěﾐí teIhﾐiIkého, přírodo┗ědﾐého 
a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě ﾏoti┗aIe žáků k teIhﾐiIkéﾏu a přírodo┗ědﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. 
Důraz je kladeﾐ zejﾏéﾐa ﾐa iﾐterakti┗itu a učeﾐí forﾏou saﾏostatﾐého oHje┗o┗áﾐí ┗ěd┞ a techniky 

prostředﾐiIt┗íﾏ osoHﾐí zkušeﾐosti.  

http://www.msmt.cz/file/36201/
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V této ┗ariaﾐtě je také ﾏožﾐé aHsol┗o┗at kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa studium k ┗ýkoﾐu speIializo┗aﾐýIh 
čiﾐﾐostí dle § Γ písﾏ. dぶ ┗┞hlášk┞ č. 317/2005 Sb., případﾐě i rozšiřujíIí ﾐeHo doškolo┗aIí studiuﾏ pro 
koordiﾐátor┞ EVVO.  

h) ICT 

Ve ┗ariaﾐtě ICT je ﾏožﾐé aHsol┗o┗at kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí a ﾐa 
┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh ﾏetod ┗ oHlasti počítačo┗é graﾏotﾐosti, kurz┞ sou┗isejíIí se 
z┗┞šo┗áﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, podpora ┗eškerýIh čiﾐﾐostí 
sou┗isejíIíIh s iﾐtegraIí digitálﾐíIh teIhﾐologií do ┗ýuk┞, ﾐapř.: 

 rozvoj dovedností pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti didaktik digitálﾐíIh teIhﾐologií pro 
za┗áděﾐí do jedﾐotli┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh oHorů ┗četﾐě ┗┞uží┗áﾐí e┗ropskýIh ┗zdělá┗aIíIh portálů 
a ﾏetodiIké podpor┞;  

 roz┗oj do┗edﾐostí sdíleﾐí o┗ěřeﾐýIh a garaﾐto┗aﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh zdrojů jak ┗ oHlasti školské 
politik┞, tak i ┗ oHlasti profesﾐíIh do┗edﾐostí a podpor┞ soIiálﾐíIh profesﾐíIh sítí;  

 roz┗oj profesﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagoga při zﾏěﾐě teIhﾐologiIkýIh podﾏíﾐek digitálﾐího 
prostředí škol┞, při za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh operačﾐíIh s┞stéﾏů a aplikaIí ┗četﾐě ┗┞uží┗áﾐí oﾐ-line 

prostředí;  
 roz┗oj fuﾐkčﾐího a průHěžﾐého ┗zdělá┗áﾐí řídíIíIh praIo┗ﾐíků pro oHlast strategie roz┗oje 

digitálﾐíIh teIhﾐologií a profilaIe škol┞ z hlediska ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií ┗četﾐě;  
 roz┗oj ﾏaﾐažerskýIh do┗edﾐostí při defiﾐiIi jedﾐotli┗ýIh rolí ┗ iﾐforﾏačﾐíﾏ s┞stéﾏu. 

Ve ┗ariaﾐtě ICT lze aHsol┗o┗at i kurz k získáﾐí k┗alifikaIe pro pozici ICT koordiﾐátora ┗e studiu, které je 
realizo┗áﾐo ┗ souladu se zákoﾐeﾏ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh a ┗┞hláškou č. ンヱΑ/ヲヰヰヵ SH. 

i) Projekto┗á ┗ýuka  

V této ┗ariaﾐtě lze aHsol┗o┗at kurz┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků k získá┗áﾐí 
do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ oHlasti přípra┗┞ a realizaIe projektů ふsesta┗eﾐí projektu, ┗edeﾐí 
projektu, projekto┗é pláﾐo┗áﾐí apod.ぶ a projekto┗ého ┗┞učo┗áﾐí ふ┗edeﾐí/ﾏeﾐtoriﾐg žáko┗skýIh 
projektů, Hloko┗á ┗ýuka, realizaIe projekto┗ýIh dﾐů apod.ぶ. 

j) Kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí 

Ve ┗ariaﾐtě kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí ﾏohou pedagogičtí praIo┗ﾐíIi aHsol┗o┗at kurz┞ zaﾏěřeﾐé 
na získá┗áﾐí do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ oHlasti t┗ůrčího ┗┞jadřo┗áﾐí ﾏ┞šleﾐek, zážitků a eﾏoIí 
růzﾐýﾏi forﾏaﾏi, ┗četﾐě hudH┞, tance, di┗adelﾐího uﾏěﾐí, literatur┞ a ┗izuálﾐího uﾏěﾐí. 

Pro ┗šeIhﾐ┞ akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa roz┗oj klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí ふﾐapř. projekto┗é dﾐ┞, spolupráIe 
s odHorﾐíkeﾏ, kluH┞, doučo┗áﾐí, taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka aj.ぶ záro┗eň platí, že se soustředí ﾐa hla┗ﾐí Iíle OP 
VVV, tj. na rozvoj koﾏpeteﾐIí pedagogů ┗e ┗zdělá┗áﾐí a ┗edeﾐí heterogeﾐﾐí skupiﾐ┞ 
dětí/žáků/účastﾐíků, podporu ro┗ﾐosti přístupu ke k┗alitﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a ┗┞užití poteﾐIiálu každého 
žáka, sﾐížeﾐí předčasﾐýIh odIhodů žáků ze ┗zdělá┗áﾐí, pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, týﾏo┗ou 
spolupráIi žáků. 
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I. Aktivity pro mateřské školy 

Persoﾐálﾐí podpora 

ヲ.I/ヱ Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpecifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího asisteﾐta ﾏateřskýﾏ školáﾏ. Akti┗ita uﾏožňuje 
┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší podporu zejﾏéﾐa 
děteﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, resp. děteﾏ, u kterýIh 
je předpoklad, že Hudou ohrožeﾐ┞ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po jejiIh 
ﾐástupu do základﾐí škol┞.   

Škola ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři děti ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ ┗ ﾏateřské škole je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí 
oblasti: 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr dětí je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Miﾐiﾏálﾐě tři 
děti ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e škole 
ideﾐtifiko┗ány po celou dobu realizace aktivity. Podﾏíﾐka tří dětí 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku 
1,0. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta je splﾐěﾐí 
stejﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů, jako je u pozice asistent 

pedagoga ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. V krajﾐíIh 
případeIh, kd┞ škola prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe 
k┗alifiko┗aﾐou osoHou, je ﾏožﾐé zaﾏěstﾐat i ﾐek┗alifiko┗aﾐého 
praIo┗ﾐíka, podroHﾐá pra┗idla viz kapitola 7.2. 

Ú┗azek ヰ,1 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

Cílo┗á skupiﾐa Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího asisteﾐta ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. sken reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ふ┗ případě zaﾏěstﾐáﾐí 
ﾐek┗alifiko┗aﾐého praIo┗ﾐíka dle kap. Α.ヲ: skeﾐ/kopii 
iﾐzerátu se z┗eřejﾐěﾐíﾏ praIo┗ﾐího ﾏísta a skeﾐ dopisu/e-
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ﾏailu zaslaﾐého úřadu práIe ┗četﾐě ﾐegati┗ﾐí odpo┗ědi 
úřadu práIe; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti 
alespoň tří dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, 
DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. ideﾐtifikaIe dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři děti; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 617 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI. Školﾐího asisteﾐta lze 
zaﾏěstﾐat až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. Mateřská škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího asisteﾐta ┗e škole. 

Příklad ヱ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,1 ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad 2: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu aktivity je 

nutno zvolit 120krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

PraIo┗ﾐí ﾐáplň školﾐího asisteﾐta: 

Školﾐí asisteﾐt ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ.16 Školﾐí asisteﾐt ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

aぶ Posk┞tuje základﾐí ﾐepedagogiIkou podporu příﾏo ┗ rodiﾐě, a to formou spolupráIe s rodiči. 
T┞to čiﾐﾐosti pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů dítěte. 

b) Zprostředko┗á┗á koﾏuﾐikaIi s koﾏuﾐitou, rodiﾐou a školou spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ akti┗itáIh 
┗edouIíIh k zajištěﾐí pra┗idelﾐé doIházk┞ dětí, porozuﾏěﾐí rodiﾐﾐéﾏu prostředí dětí a zajištěﾐí 
přeﾐosu iﾐforﾏaIí ﾏezi školou a rodinou. Poﾏáhá ┗ překoﾐá┗áﾐí Hariér ﾏezi školou a rodiﾐou, 
které ﾏohou ┗┞plý┗at z odlišﾐýIh ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek dítěte ﾐeHo odlišﾐého kulturﾐího 
prostředí. Čiﾐﾐosti ┗ rodiﾐě pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh 
zástupIů dítěte. 

Iぶ Poﾏáhá ┗ zajišťo┗áﾐí ┗ýjezdů škol┞ ふ┗ýlety, škol┞ ┗ přírodě apod.ぶ a s orgaﾐizačﾐí podporou 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků při práIi s dětﾏi se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

dぶ Posk┞tuje příﾏou ﾐepedagogiIkou podporu dětí ┗ předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí spočí┗ajíIí ﾐapř. 
v ﾐáI┗iku jedﾐoduIhýIh čiﾐﾐostí při příIhodu a poH┞tu ┗e škole ﾐeHo při akIíIh škol┞, poﾏoIi 

                                                           
16 PoziIe školﾐího asisteﾐta ﾐeﾐí u┗edeﾐa ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 
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při oHlékáﾐí. Dále ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti při zajištěﾐí školﾐího stra┗o┗áﾐí dětí 
ふkoﾏuﾐikaIe se školﾐí jídelﾐou a rodiči apod.), podporuje děti při ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při 
podpoře soHěstačﾐosti a ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí. Podporu děteﾏ posk┞tuje ┗žd┞ za přítoﾏﾐosti 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

e) Poskytuje podporu pedagogovi při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti podle potřeH 
pedagoga. Účeleﾏ asisteﾐto┗┞ podpor┞ ┗ oblasti administrati┗ﾐíIh a  orgaﾐizačﾐíIh úkoﾐů je, 
aby pedagog získal ┗íIe času ﾐa ┗lastﾐí iﾐdi┗iduálﾐí práIi s dětﾏi. T┞to podpůrﾐé čiﾐﾐosti ale 

ﾐejsou hla┗ﾐí praIo┗ﾐí ﾐáplﾐí školﾐího asistenta. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ uza┗írá a ﾐáplň práIe školﾐího asisteﾐta určuje ředitel škol┞. 
Ředitel škol┞ také staﾐo┗í pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, který Hude se školﾐíﾏ asisteﾐteﾏ, 

ﾐepedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, spolupraIo┗at a ﾏít ﾐad ﾐíﾏ odHorﾐý dohled.  

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro školﾐího asisteﾐta staﾐo┗í ředitel škol┞ 
ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dětí a škol┞. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.I/2 Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora MŠ  

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího speIiálﾐího pedagoga ふdále jeﾐ „speIiálﾐí pedagog“ぶ 
ﾏateřskýﾏ školáﾏ, které začleňují do kolekti┗u ﾏiﾐiﾏálﾐě tři 
děti s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞17. 

Miﾐiﾏálﾐě tři děti s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího 
stupﾐě podpor┞ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐ┞ po celou dobu 

realizace aktivity. Podﾏíﾐka těIhto tří dětí platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe 
na ﾏa┝iﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého dítěte. 

SpeIiálﾐí pedagog diagnostikuje speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 
dětí a poﾏáhá ┗┞t┗ářet a zlepšit podﾏíﾐk┞ pro úspěšﾐou 
integraci dětí se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. Součástí 
práIe je spolupráIe ﾐa t┗orHě pláﾐu pedagogiIké podpor┞, nebo 

iﾐdi┗iduálﾐího ┗zdělá┗aIího pláﾐu pro každé dítě s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí.  

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí 
k┗alifikačﾐíIh předpokladů pro danou pozici v souladu se 

zákoﾐeﾏ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dítěte. 

Ú┗azek 0,1 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ PráIe speIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ 
┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň 
tří dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
17 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.  
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ve škole; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u dětí s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 

 

ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklady na aktivitu v Kč 5 871 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí odHorﾐé způsoHilosti dle zákoﾐa 
o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI. SpeIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. Mateřská škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího speIiálﾐího pedagoga ┗e škole. 

Příklad ヱ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,1 na ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu 
je nutno zvolit 12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu 
je nutno zvolit 120krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

SpeIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga jsou uvedeny v příloze č. ン ┗┞hlášky č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
speIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dětí.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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2.I/3 Školﾐí ps┞Iholog – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího ps┞Ihologa ﾏateřskýﾏ školáﾏ, které začleňují do 

kolekti┗u ﾏiﾐiﾏálﾐě tři děti s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí 
pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞18. Miﾐiﾏálﾐě tři děti s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞ ﾏusí Hýt ┗e škole 
ideﾐtifiko┗áﾐ┞ po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka těIhto 
tří dětí platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí 
podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého 
dítěte. 

Školﾐí ps┞Iholog zkouﾏá kliﾏa ┗e třídáIh, Iho┗áﾐí dětí, ┗┞t┗áří 
diagﾐostiku a posk┞tuje koﾐzultaIe pro pedagog┞ a rodiče ┗e 
škole ﾐeHo ﾏiﾏo školu. Školﾐí ps┞Iholog spolupraIuje také se 
zdra┗otﾐiIkýﾏi a jiﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi ﾏiﾏo školﾐí zařízeﾐí. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti ps┞Ihologa je splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh 

předpokladů pro danou pozici v souladu se zákoﾐeﾏ o 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Musí se jedﾐat pouze o jedﾐu osoHu školﾐího ps┞Ihologa, ﾐeﾐí 
přípustﾐé, aH┞ H┞l ú┗azek děleﾐ ﾏezi ┗íIe osoH, a to i v případě 
ú┗azku ┗┞ššího ﾐež ヰ,5 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dítěte. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗ity PráIe školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,5 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ふdoklad o dosažeﾐéﾏ 
┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň 
tří dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
18 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.  
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u dětí s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Indikátor ┗ýstupu 

 

ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ na aktivitu v 

Kč 

29 355 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího psychologa je splﾐěﾐí podﾏíﾐek odHorﾐé způsoHilosti dle zákoﾐa 
o pedagogickýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,5 na jeden ﾏěsíI. Školﾐího psychologa lze 

zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. Mateřská škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole. 

Příklad ヱ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí ps┞Iholog s úvazkeﾏ ヰ,5 na 12 ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu školﾐí ps┞Iholog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa 12 ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 24krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Školﾐí psycholog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa jsou u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ン ┗┞hlášk┞ č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.  

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
ps┞Ihologa staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dětí. Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport 
o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před 
┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.I/ヴ SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu – 

soIiálﾐího pedagoga ﾏateřskýﾏ školáﾏ. Akti┗ita uﾏožňuje 
┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší podporu zejﾏéﾐa 
děteﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, resp. děteﾏ, u kterýIh je 
předpoklad, že Hudou ohrožeﾐ┞ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po jejiIh 
ﾐástupu do základﾐí škol┞.   

Škola ﾏusí identifikovat alespoň tři děti ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ ┗ ﾏateřské škole je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí 
oblasti: 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr dětí je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Miﾐiﾏálﾐě tři děti 
ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐ┞ po 
celou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří dětí ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

SoIiálﾐí pedagog ﾐeﾐí pedagogiIký praIo┗ﾐík, jeho ﾐáplﾐí práIe je 
┗┞t┗ářet propojeﾐí ﾏezi školou a jiﾐýﾏi suHjekt┞, ﾐapř. oHIí, 
poliIií, státﾐíﾏ zástupcem a zdra┗otﾐiIkýﾏ zařízeﾐím. Součástí 
práIe je posk┞to┗áﾐí ﾏediaIe ﾏezi školou, rodiči a u┗edeﾐýﾏi 
iﾐstituIeﾏi a poﾏoI s prá┗ﾐíﾏi a soIiálﾐíﾏi otázkaﾏi. 

SoIiálﾐí pedagog Hude půsoHit jako prostředﾐík ﾏezi ﾏateřskou 
školou a rodiﾐou. Účiﾐﾐě poﾏůže děteﾏ, jejiIhž rodiﾐ┞ ﾐeﾏají 
dostatečﾐou kapaIitu poﾏoIi děteﾏ při ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh 
školáIh. Posk┞tﾐe pedagogůﾏ iﾐforﾏaIe týkajíIí se zázeﾏí dětí 
a proHléﾏů, Iož ﾐásledﾐě pedagogůﾏ poﾏůže z┗olit ┗hodﾐý 
přístup k dítěti. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga je získáﾐí 
odHorﾐé k┗alifikaIe ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗ oHoreIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí pedagogiku, ﾐeHo ┗┞sokoškolskýﾏ 
┗zděláﾐíﾏ, ﾐeHo ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ ┗zděláﾐíﾏ v oborech 

zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí práIi, oHdoHﾐě jako ﾐapř. soIiálﾐí 
praIo┗ﾐík u┗edeﾐý ┗ zákoﾐě č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, 
ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 
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Cílo┗á skupiﾐa Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ PráIe soIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu (smlouva, DPČ/DPP); 

2. sken reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ve škole; 

3. ideﾐtifikaIe dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
pro ﾏiﾐiﾏálﾐě tři děti; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu 
┗ Kč 

4 849 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jeden ﾏěsíI. SoIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. Mateřská škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího soIiálﾐího pedagoga ┗e škole. 

Příklad ヱ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 24krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

SoIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Mezi hla┗ﾐí úkol┞ soIiálﾐího pedagoga patří ﾐapř.: 

 podpora ┗zdělá┗áﾐí soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh dětí; 

 oIhraﾐa dětí – děti zﾐeuží┗aﾐé, zaﾐedHá┗aﾐé, trauﾏatizo┗aﾐé; 

 pre┗eﾐIe oHtíží ┗ oHlasti Iho┗áﾐí; 

 vzdělá┗áﾐí pedagogů škol┞ a z┗┞šo┗áﾐí jejiIh po┗ědoﾏí ┗ soIiálﾐíIh otázkáIh; 

 posilo┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru škol┞. 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti školﾐího soIiálﾐího pedagoga jsou ﾐapř.:  
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 spolupracuje s obcemi, zdra┗otﾐiIkýﾏi zařízeﾐíﾏi, poliIií, soud┞, státﾐíﾏi zastupitelst┗íﾏi 
a dalšíﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi orgáﾐ┞ a organizacemi; 

 pro┗ádí soIiálﾐě prá┗ﾐí poradeﾐst┗í a soIiálﾐí terapii s proHléﾏo┗ýﾏi jediﾐIi; 

 zprostředko┗á┗á poﾏoI odHorﾐýIh poradeﾐskýIh a zdra┗otﾐiIkýIh praIo┗išť a jiﾐýIh 
odHorﾐýIh zařízeﾐí; 

 v┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro ﾐa┗ázáﾐí koﾐtaktu a poﾏáhajíIího ┗ztahu s rodiﾐaﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, 
spolupráIe s rodinou; 

 zaﾏěřuje se ﾐa ┗časﾐé odhaleﾐí ohrožeﾐýIh dětí ふizolaIe, týráﾐí, zaﾐedHá┗áﾐí, soIiálﾐě 
patologiIké je┗┞, kriﾏiﾐalita, …ぶ; 

 spolupraIuje ﾐa realizaIi příležitostﾐýIh teﾏatiIkýIh prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa pre┗eﾐIi 
soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel 

škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dítěte. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dětí. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 



 

 

 

 

33 

 

2.I/ヵ Chů┗a – persoﾐálﾐí podpora MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– Ihů┗u ﾏateřskýﾏ školáﾏ, které iﾐtegrují do dětského 
kolekti┗u d┗ouleté děti. Persoﾐálﾐí podporu – Ihů┗u je ﾏožﾐé 
posk┞tﾐout pouze do doH┞ ﾐaH┞tí účiﾐﾐosti § ヵ odst. ヶ ┗┞hlášk┞ 
č. ヱヴ/ヲヰヰヵ SH.19, tj. do 31. 8. 2020. 

Chů┗a ┗ ﾏateřské škole Hude poﾏáhat pedagogiIkéﾏu 
praIo┗ﾐíko┗i s péčí o d┗ouleté děti, a to zejﾏéﾐa ┗ oblasti 

sebeobsluh┞ dítěte, zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í 
a iﾐdi┗iduálﾐíIh potřeH dítěte. Mateřská škola ﾏůže šaHloﾐu 
┗┞užít za podﾏíﾐk┞, že ┗ ﾐí Hudou iﾐtegro┗áﾐ┞ alespoň d┗ě 

d┗ouleté děti, které do┗rší ┗ěku tří let ﾐejdří┗e ┗e ヲ. pololetí 
školﾐího roku, Hěheﾏ kterého děti do ﾏateřské škol┞ ﾐastoupí. 
D┗ě d┗ouleté děti ﾏusí Hýt ┗ ﾏateřské škole zapsáﾐ┞ po celou 

dobu realizace aktivity. Podﾏíﾐka d┗ou d┗ouletýIh dětí platí až 
do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti Ihů┗┞ je po┗iﾐﾐost splňo┗at 
ﾏiﾐiﾏálﾐí k┗alifikačﾐí požada┗k┞ ┗ souladu s k┗alifikaIí poziIe 
Chů┗a pro děti do zahájeﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞, nebo Chů┗a 
pro dětské koutk┞ dle Národﾐí sousta┗┞ k┗alifikaIe, nebo min. 

středoškolské ┗zděláﾐí ┗ oHlasti pedagogik┞, zdra┗otﾐiIt┗í, 
soIiálﾐí péče. 

Ú┗azek ヰ,1 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ PráIe Ihů┗┞ ┗ ﾏateřské škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. sken reportu o čiﾐﾐosti Ihů┗┞ ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti Ihů┗┞ ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí ﾐeHo doklad o 
aHsol┗o┗áﾐí zkoušk┞ pro poziIi Ihů┗a dle NSKぶ; 

4. dvakrát sken rozhodﾐutí o přijetí dvou d┗ouletýIh dětí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti práIe Ihů┗┞ ┗e škole; 

                                                           
19 V┞hláška č. ヱヴ/ヲヰヰヵ SH., o předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 
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3. o┗ěřeﾐí údajů ze školﾐí ﾏatrik┞ o zařazeﾐí dvou d┗ouletýIh 
dětí; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 

 

ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 402 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI. Chů┗u lze zaﾏěstﾐat 
až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. Mateřská škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí Ihů┗┞ 

┗e škole. 

Příklad ヱ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu Ihůva s úvazkeﾏ ヰ,1 na ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dvouletýIh dětí, které dovrší věku tří let ﾐejdříve ve ヲ. pololetí školﾐího roku, 
je dvě. 

Příklad ヲ: Mateřská škola zvolí šaHloﾐu Ihůva s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
120krát. Miﾐiﾏálﾐí počet dvouletýIh dětí, které dovrší věku tří let ﾐejdříve ve ヲ. pololetí školﾐího roku, 
je dvě. 

Podﾏíﾐka zařazeﾐí alespoň dvou d┗ouletýIh dětí platí pro každý školﾐí rok. Ředitel ﾏateřské škol┞ 
proto ﾏusí doHře pláﾐo┗at, zda z┗olí šaHloﾐu ﾐa IelýIh ヲヴ ﾏěsíIů. Pokud H┞ d┗ě d┗ouleté děti další 
školﾐí rok ﾏateřská škola ﾐeﾏěla, ﾐeHude ﾏoIt šaHloﾐu čerpat ┗ Ieléﾏ rozsahu, fiﾐaﾐčﾐí dotaIe 
zůstaﾐe ﾐedočerpaﾐá. 

Chůva – specifikace pozice 

Chů┗a ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ dle zákoﾐa o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. Miﾐiﾏálﾐí 
požada┗k┞ ﾐa ┗zděláﾐí a odHorﾐost jsou staﾐo┗eﾐ┞ zde:  

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-

Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390. 

Příklad┞ čiﾐﾐostí Ihů┗┞ ┗┞užitelﾐé pro ﾏateřskou školu (viz Národﾐí sousta┗a po┗oláﾐí - NSP20): 

 použí┗áﾐí ┗ýt┗arﾐýIh teIhﾐik pro roz┗oj dítěte; 

 přeHalo┗áﾐí, ﾏ┞tí dítěte, oHlékáﾐí dítěte; 

 vedeﾐí dítěte k h┞gieﾐiIkýﾏ a stra┗o┗aIíﾏ ﾐá┗┞kůﾏ; 

 akti┗ﾐí řešeﾐí ┗ýIho┗ﾐýIh proHléﾏů s dítěteﾏ ┗e spolupráIi s rodinou; 

 čteﾐí pohádek, říkáﾐek; 

 dodržo┗áﾐí zásad pre┗eﾐIe úrazů a Hezpečﾐosti; 

                                                           
20 http://katalog.nsp.cz/prikladyPraci.aspx?kod_sm1=20&id_jp=101722&id_op=1  

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390
http://katalog.nsp.cz/prikladyPraci.aspx?kod_sm1=20&id_jp=101722&id_op=1
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 roz┗íjeﾐí pozorﾐosti a paﾏěti dítěte, řešeﾐí případﾐýIh proHléﾏů; 

 sousta┗ﾐé ┗ýIho┗ﾐé půsoHeﾐí ﾐa dítě forﾏou hr┞ ┗ ﾏístﾐosti i ┗ přírodě, použí┗áﾐí hraček 
k roz┗oji dítěte; 

 výIho┗a dítěte k soIiálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPP), koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH dětí.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů MŠ 

2.I/6 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská pregramotnost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká pregramotnost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1, SC 1 (02.3.68.1) – varianty a, b, c, d, g, h; 

IP 3, SC 1 (02.3.61.1) – varianta e 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dlouhodoHého ┗zdělá┗áﾐí a průHěžﾐého 
seHe┗zdělá┗áﾐí. 
Vzdělá┗áﾐí Hude proHíhat forﾏou aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího 
prograﾏu akredito┗aﾐého ┗ s┞stéﾏu DVPP.  
Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi Hudou podpořeﾐi ┗ získá┗áﾐí do┗edﾐostí, 
zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ 
(a, b, c, d, e, g, h). Pro delší kurz┞ je ﾏožﾐé šaHloﾐu ┗olit ﾐásoHﾐě, 
viz PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cíleﾏ je podpořit ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
forﾏou uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Nejﾐižší ﾏožﾐá 
hodiﾐo┗á dotaIe jedﾐoho z┗oleﾐého kurzu DVPP je 8 hodin. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 
Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP ┗ časo┗é dotaIi 
ﾏiﾐiﾏálﾐě 8 hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP; 

2. skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga u příjeﾏIe ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, případﾐě koﾐtrola účasti pedagoga 
ﾐa kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí kurzuぶ. 
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Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu v Kč 3 480 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol Hudou podporo┗áﾐi ┗e s┗éﾏ profesﾐíﾏ a odHorﾐéﾏ růstu 
účastí ﾐa odHorﾐýIh seﾏiﾐáříIh, ┘orkshopeIh a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh akIíIh zaﾏěřeﾐých na rozvoj 

do┗edﾐostí a koﾏpeteﾐIí ┗ daﾐýIh téﾏateIh a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh ﾏetod.  

ŠaHloﾐu lze z┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí ┗┞Hraﾐého kurzu DVPP. Ma┝iﾏálﾐí ﾐásoHﾐé z┗oleﾐí 
šaHloﾐ┞ pro jedeﾐ kurz je ヱヰ. 

Příklad┞ ┗┞užití šaHloﾐ┞: 

Příklad ヱ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v hodiﾐové dotaIi ヲヴ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ 

Příklad ヲ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヶヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě Α┝. 

Příklad ン: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヲヵヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ┝. 

Pozn.: Vzhledem k růzﾐýﾏ Ieﾐáﾏ posk┞to┗aﾐýIh DVPP kurzů, ﾐeﾐí ﾐutﾐé šaHloﾐu ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího 
ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí DVPP kurzu, proto u┗ádíﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé hodﾐot┞ z┗oleﾐí šaHloﾐ┞. 
U příkladu ヱ je ted┞ ﾏožﾐé pro kurz ┗ délce 24 hodin zvolit šaHloﾐu (8h) ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝, ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝. 
Toto platí aﾐalogiIk┞ u jakékoli┗ jiﾐé délk┞ kurzu ふﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit délku kurzu pouze ┗ ﾐásoHku Β hodiﾐ, 
┗iz ﾐapř. příklad č. ヲ ┗ýšeぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé příklad┞ důrazﾐě upozorňujeﾏe, že před rozhodﾐutíﾏ ┗olH┞ počtu této 
šaHloﾐ┞ do projektu je potřeHa prozkouﾏat ﾐaHídku kurzů DVPP a ﾏít ﾐapláﾐo┗áﾐo, kolik kurzů 
pedagogo┗é škol┞ pláﾐují aHsol┗o┗at, ┗ jaké hodiﾐo┗é dotaIi a ┗ jaké ┗ariaﾐtě. 

Dále upozorňujeﾏe, že ┗ariaﾐtu aktivity e) inkluze ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ průHěhu realizaIe projektu zﾏěﾐit za 
jiﾐou ┗ariaﾐtu DVPP aﾐi další jiﾐou akti┗itu, jelikož H┞ se jedﾐalo o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi jiﾐého 
speIifiIkého Iíle projektu, ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kap. Α.ヲ.ヲ. 
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2.I/7 Profesﾐí roz┗oj předškolﾐíIh pedagogů prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize / mentoringu / 

koučiﾐku 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ ﾏateřskýIh škol ┗e z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ 
jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě dětí, a to 
prostředﾐiIt┗íﾏ odHorﾐě ┗edeﾐé 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku. 

Mateřská škola ┗┞užije služHu skupiﾐo┗é 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku v Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za 

oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, 
doplﾐěﾐou o iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk 

v Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku se zúčastﾐí ン až 
8 pedagogů. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče v ﾏateřské škole 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků super┗ize podepsaﾐé 
statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že 

supervizor/ﾏeﾐtor/kouč ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ 
příjeﾏIe a ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe 

ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe aktivity; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků 
supervizora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e – ﾐapř. ži┗otopis, 

pot┗rzeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku); 

4. skeﾐ zá┗ěrečﾐé zprávy supervizora/ﾏeﾐtora/kouče.  

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. origiﾐál zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče; 

3. úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikaIe 
supervizora/ﾏeﾐtora/kouče (doklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
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dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e, pot┗rzeﾐí 
o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku); 

4. origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi školou 
a supervizorem/ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ ふpřípadﾐě praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a/DPČ/DPPぶ; 

5. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola ┗ průHěhu koﾐáﾐí 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 31 191 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ supervize je poﾏoIi pedagogiIkéﾏu sHoru ﾏateřské škol┞ reflekto┗at a zkouﾏat proIes s┗é 
práIe a týﾏo┗é spolupráIe, u┗ažo┗at o s┗é praIo┗ﾐí roli, s┗ýIh potřeHáIh, proHléﾏo┗ýIh situaIíIh, 
eﾏoIíIh a ┗ztazíIh ┗ ﾏateřské škole. Podpora super┗izora ﾏá ﾐásledﾐě dopad do pra┝e pedagogů, a to 

zejﾏéﾐa ┗ oHlasteIh odHorﾐého přístupu k děteﾏ, rodičůﾏ a dalšíﾏ osoHáﾏ, z┗┞šo┗áﾐí efekti┗it┞ 
metod práIe ふzlepšo┗áﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐíぶ, osoHﾐostﾐího odborného růstu, duše┗ﾐího zdra┗í, 
poziti┗ﾐího ps┞IhosoIiálﾐího kliﾏatu škol┞. Super┗ize poﾏáhá řešit základﾐí otázk┞ profesioﾐálﾐí práIe 
předškolﾐíIh pedagogů. 

Mentoring je metoda kolegiálﾐí podpor┞, při které ﾏeﾐtor posk┞tuje podporu, ┗edeﾐí, předá┗áﾐí 
┗ědoﾏostí a do┗edﾐostí pedagogiIkéﾏu sHoru ﾏateřské škol┞ s Iíleﾏ usﾐadﾐit jiﾏ koﾏple┝ﾐí 
osoHﾐostﾐí, edukati┗ﾐí a profesﾐí roz┗oj. Cíleﾏ ﾏeﾐtoriﾐgu ┗ ﾏateřské škole je Hudo┗áﾐí poziti┗ﾐího 
klimatu mateřské škol┞, tříd┞, které posk┞tuje děteﾏ poIit Hezpečí a jistot┞, Hudo┗áﾐí kladﾐýIh ┗ztahů 
ﾏezi dítěteﾏ, pedagogeﾏ a ostatﾐíﾏi dětﾏi, ﾐapoﾏáháﾐí sta┗ěﾐí ﾏostů ﾏezi školou a rodiﾐou ﾐa Házi 
┗zájeﾏﾐé dů┗ěr┞, ro┗ﾐoprá┗ﾐýIh a upříﾏﾐýIh ﾏezilidskýIh ┗ztahů ﾏezi pedagogeﾏ a rodičeﾏ, 
┗┞t┗ářeﾐí ┗ztahu dítěte ke ┗zdělá┗áﾐí, k posíleﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k děteﾏ tak, aH┞ H┞l┞ 
respekto┗áﾐ┞ a uspokojo┗áﾐ┞ jeho iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a ﾏožﾐosti. 

Koučiﾐk předsta┗uje dů┗ěr┞hodﾐý ┗ztah, který ﾐapoﾏáhá klieﾐto┗i podﾐikﾐout koﾐkrétﾐí krok┞ za 
účeleﾏ dosažeﾐí jeho ┗ize, jeho Iíle ﾐeHo přáﾐí. Koučiﾐk ┗┞uží┗á proIesů zkouﾏáﾐí a seHeoHje┗o┗áﾐí 
k Hudo┗áﾐí klieﾐto┗a u┗ědoﾏěﾐí a přijetí zodpo┗ědﾐosti, kterého dosahuje prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětší 
struktur┞, podpor┞ a akti┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞. ProIes koučiﾐku poﾏáhá klieﾐto┗i ﾐejeﾐ přesﾐě defiﾐo┗at 
jeho Iíle, ale také i těIhto Iílů dosaho┗at r┞Ihleji a s ┗ětší efekti┗itou, ﾐež pokud H┞ koučiﾐku 
ﾐe┗┞uží┗al. 

Koučiﾐk je účiﾐﾐá ﾏetoda osoHﾐího roz┗oje, která forﾏou ┗edeﾐého rozho┗oru: 

aぶ poﾏáhá k: 

• u┗ědoﾏěﾐí si toho, Io přesﾐě IhIeﾏe jiﾐak a proč, 
• oHje┗eﾐí ﾏožﾐýIh Iest, jak toho dosáhﾐout, 
• ┗┞kročeﾐí a ┗┞tr┗áﾐí ﾐa ┗┞Hraﾐé Iestě. 
 

Hぶ uﾏožňuje: 
• podí┗at se ﾐa s┗ou situaIi z ┗íIe úhlů pohledu,  
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• ﾐajít ┗ soHě to ﾐejlepší řešeﾐí s┗é situaIe, 
• z┗ýšit zodpo┗ědﾐost a dů┗ěru ┗ seHe. 

Skupiﾐo┗á super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふdoporučo┗aﾐá forﾏa realizaIe d┗ě hodiﾐ┞ jedeﾐkrát za 
ﾏěsíI = ヱヰ super┗izí/setkáﾐí s ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ za doHu, po kterou proHíhá akti┗itaぶ. Iﾐdi┗iduálﾐí 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk pak Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふ┗ součtu za ┗šeIhﾐ┞ pedagog┞, kteří iﾐdi┗iduálﾐí 
supervizi/mentoring/ aHsol┗ujíぶ. 

ŠaHloﾐa je určeﾐa pro skupiﾐu ン až Β pedagogů. Skupiﾐu čítajíIí ﾏéﾐě ﾐež ン pedagog┞ ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
podpořit. ŠaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗olit ﾐásoHﾐě. Je rozhodﾐutíﾏ ředitele škol┞, zda ┗ případě, že IhIe z┗olit 
akti┗itu ﾐapř. pro Γ až ヱヰ pedagogů, z┗olí šaHloﾐu jedeﾐkrát a Ielá skupiﾐa Hude podpořeﾐa společﾐě 
ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize, ﾐeHo zda z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, pedagog┞ rozdělí a každá skupiﾐa Hude 
podpořeﾐa ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize z┗lášť21. 

Iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk aHsol┗ují pedagogičtí praIo┗ﾐíIi po dohodě s ┗edeﾐíﾏ 
ﾏateřské škol┞. 

Požada┗k┞ ﾐa super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče: 

 je aHsol┗eﾐteﾏ ﾏagisterského ┗┞sokoškolského ┗zděláﾐí ┗ oHlasti ps┞IhologiIkýIh, 
pedagogiIkýIh ﾐeHo soIiálﾐíIh ┗ěd aﾐeHo lékařst┗í; 

 po dosažeﾐí požado┗aﾐého ┗zděláﾐí ﾏá ﾐejﾏéﾐě šest let pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí či ┗ poﾏáhajíIí 
profesi ふ┗ oHlasti příﾏé práIe s klieﾐt┞ぶ; 

 aHsol┗o┗al ┗ýI┗iko┗ý prograﾏ ┗ supervizi/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ukoﾐčeﾐý zá┗ěrečﾐou 
zkouškou; 

 ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe, který realizuje projekt ふa ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ 
zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞). 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku obsahuje: 

 ┗stupﾐí hodﾐoIeﾐí – ﾐapř.: dojﾏ┞ z pr┗ﾐího setkáﾐí s pedagogy, situace ┗e škole, očeká┗áﾐí 
pedagogů; 

 ┗ý┗oj práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogů – ﾐapř.: role super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče 

a jedﾐotli┗ýIh účastﾐíků, hodﾐoIeﾐí průHěhu super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, pře┗ažujíIí 
téﾏata; 

 zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí - hodﾐoIeﾐí skupiﾐo┗é i iﾐdi┗iduálﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, 

silﾐé a slaHé stráﾐk┞ škol┞, doporučeﾐí do HudouIﾐa, potřeHa zﾏěﾐ ﾐa škole, případﾐě dojﾏ┞ 
a refle┝e pedagogů; 

 ﾐáze┗ škol┞, registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu. 

VýHěr pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků: 

                                                           
21 Výstupeﾏ akti┗it┞ je ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ MŠ. Bude-li šaHloﾐa z┗oleﾐa d┗akrát, ﾏusí se jedﾐat 
o Ielkeﾏ ヶヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ MŠ ふtj. ンヰ hodiﾐ pro každou skupiﾐuぶ. 
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)a ┗ýHěr supervizora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se účastﾐí 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, odpo┗ídá ředitel škol┞. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふprezeﾐčﾐí listiﾐa, čestﾐé prohlášeﾐí, zá┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize) budou 

z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.I/8 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ ﾏateřskýIh škol ┗e z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ 
jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě dětí, a to 
prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ 
z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí.  

PedagogiIký praIo┗ﾐík ┗e spolupráIi s ┗edeﾐíﾏ „┗┞sílajíIí“ 
ﾏateřské škol┞ ideﾐtifikuje oHlasti/oHlast, ┗e které IhIe roz┗íjet 
s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti. Na základě toho ┗┞Herou 
„hostitelskou“ školu/školské zařízeﾐí (dále jeﾐ „hostitelská školaぶ 
a tu oslo┗í s žádostí o spolupráIi. Na hostitelské škole Hude 
s pedagogem z ┗┞sílajíIí škol┞ spolupraIo┗at pedagog-prů┗odIe. 
Vžd┞ se ﾏusí jedﾐat o jiﾐou školu ふrozdílﾐé IČO, resp. RED_IZO 

příjeﾏIe a hostitelské škol┞ぶ. SpolupráIe v Ielko┗é doHě tr┗áﾐí 
min. 16 hodin spočí┗á ┗ pro┗edeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě dvou ﾐá┗ště┗ 
┗┞Hraﾐého pedagoga z ┗┞sílajíIí ﾏateřské škol┞ Hěheﾏ 10 po 

soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, v hostitelské 
škole. Sﾏ┞sleﾏ je získáﾐí a přeﾐos příkladů doHré pra┝e. 

Polovina z ヱヶ hodiﾐ je ┗┞hrazeﾐa ﾐá┗ště┗áﾏ pedagoga z ┗┞sílajíIí 
ﾏateřské škol┞ ﾐa hostitelské škole. )Hý┗ajíIíIh Β hodiﾐ 
spolupraIujíIí pedagogo┗é ﾏohou rozdělit podle s┗ého u┗ážeﾐí 
ﾐa přípra┗u ﾐá┗ště┗, společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další 
práIi. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog z ┗┞sílajíIí 
ﾏateřské škol┞ ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Dva aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý 
v délIe šestﾐáIt hodin 

Jedﾐotka ┗ýstupu Dva aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý 
v délIe Β hodiﾐ 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh s ﾐásledujíIíﾏ oHsahem: 

 ideﾐtifikaIe hostitelské škol┞; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗; 

 sIéﾐáře ﾐá┗ště┗; 

 společﾐá refle┝e a doporučeﾐí pro další práIi; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
z ┗┞sílajíIí ﾏateřské škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího 
sdíleﾐí; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é jsou zaﾏěstﾐaﾐí 
v zapojeﾐýIh školáIh/škole a školskéﾏ zařízeﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů a statutárﾐíIh 
orgáﾐů oHou škol/škol┞ a školského zařízeﾐí; 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh; 

2. pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro pedagoga 

příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞); 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká koﾐtrola realizaIe 
ﾐá┗ště┗┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗┞ぶ. 

Indikátor ┗ýstupu 5 ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 9 010 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

4 505 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Ná┗ště┗┞ ┗ hostitelské škole se koﾐají Hěheﾏ Hěžﾐé praIo┗ﾐí doH┞ oHou pedagogů tak, aH┞ se pedagog 

ﾏohl iﾐspiro┗at tíﾏ, jak se daﾐé akti┗it┞ realizují ┗ Hěžﾐéﾏ provozu škol┞/školského zařízeﾐí.  

SpolupraIujíIí učitelé ┗┞užijí I┞klus – pláﾐo┗áﾐí, realizaIe ﾐá┗ště┗┞, refle┝e, úpra┗a a další pláﾐ, ┗četﾐě 
přeﾐosu iﾐforﾏaIí do ┗┞sílajíIí škol┞, tíﾏ, že podpořeﾐý pedagogiIký praIo┗ﾐík z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí 
předáﾐí získaﾐýIh pozﾐatků s┗ýﾏ dalšíﾏ kolegůﾏ. 

Ná┗rh ﾏožﾐého sIéﾐáře: 

1. Před ﾐá┗ště┗ou připra┗í společﾐě oHa pedagogo┗é sIéﾐář ﾐá┗ště┗┞. 

2. ProHěhﾐe ﾐá┗ště┗a ┗ hostitelské škole. 

3. Po ﾐá┗ště┗ě pedagogo┗é ┗┞hoto┗í zápis o pro┗edeﾐé ﾐá┗ště┗ě, který Hude oHsaho┗at 
společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další práIi. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ ﾐapříklad popíše 
způsoH užití ﾐo┗ýIh pozﾐatků ┗ pra┝i do s┗ého pedagogiIkého portfolia.  

4. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ ze s┗é škol┞. 
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VýHěr ┗hodﾐé hostitelské škol┞ lze pro┗ést ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí, případﾐě ﾐa základě 
koﾐtaktů a iﾐforﾏaIí získaﾐýIh ﾐapř. z odHorﾐýIh časopisů, iﾐterﾐetu (┘eHo┗é stráﾐk┞ škol, ┘eH ČŠI 
aj.), kde saﾏotﾐé škol┞/školská zařízeﾐí ideﾐtifikují s┗é silﾐé stráﾐk┞ a zájeﾏ přijﾏout pedagog┞ z jiﾐýIh 
škol. Ná┗ště┗u realizuje pouze pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ v hostitelské škole, pedagog-prů┗odIe 
z hostitelské škol┞ reIipročﾐě ﾐá┗ště┗u ┗e ┗┞sílajíIí škole nerealizuje. 

Příklad┞ oHlastí, ┗e kterýIh ﾏohou pedagogo┗é roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 iﾐdi┗idualizaIe ┗zdělá┗áﾐí a ┗edeﾐí portfolia dítěte; 

 práIe s d┗ouletýﾏi dětﾏi; 

 pre┗eﾐIe logopediIkýIh ┗ad; 

 pregramotnosti v ﾏateřské škole; 

 spolupráIe s rodiči dětí; 

 pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, dohoda o spolupráIi ﾏezi školaﾏi, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotace. 
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2.I/9 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí předškolﾐíIh dětí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Varianty aktivity 

 

aぶ čteﾐářská pregraﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká pregraﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj; 

e) inkluze; 

g) polyteIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT. 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ šaHloﾐ┞ je prohlouHit profesﾐí koﾏpeteﾐIe 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾏateřskýIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐé spolupráIe s ┗┞užitíﾏ pr┗ků ﾏeﾐtoriﾐgu. 

OHsaheﾏ šaHloﾐ┞ je spolupráIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 
který ﾏá zkušeﾐosti a potřeHﾐé zﾐalosti ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti 
foreﾏ a ﾏetod práIe ふdále jeﾐ „pedagog-e┝pert“ぶ s dalšíﾏi 
d┗ěﾏa koleg┞ ふdále jeﾐ „pedagog-začátečﾐík“ぶ. 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ ﾐo┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe 
pedagoga. 

Podﾏíﾐkou realizaIe akti┗it┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečﾐík┞ a společﾐě 
zrealizují ┗zdělá┗aIí I┞klus: 

Pedagog-e┝pert připra┗í a zrealizuje pro pedagog┞-začátečﾐík┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pět hodiﾐ ふpo ヶヰ ﾏiﾐutáIhぶ ┗zdělá┗aIích 

setkáﾐí/lekIí/ﾏeﾐtorskýIh rozho┗orů z koﾐkrétﾐího, předeﾏ 
z┗oleﾐého, oHoru.  Cíleﾏ setkáﾐí je sezﾐáﾏeﾐí se s ﾐo┗ou 
forﾏou či ﾏetodou, případﾐě získáﾐí ┗ětší jistot┞ ┗ jejíﾏ 
použí┗áﾐí, a ﾐásledﾐá přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ do 
┗zdělá┗aIího proIesu realizo┗aﾐého pedagogem-začátečﾐíkeﾏ. 

Pedagog-e┝pert dále ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita 
v délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, která Hude pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ 
ﾐásledﾐě realizo┗áﾐa Hěheﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí. 

Po realizaIi ﾏiﾐilekIe Hude ┗e spolupráIi pedagoga-experta 

a pedagogů-začátečﾐíků pro┗edeﾐa refle┝e ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ 
k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi dítěte. 
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Jedeﾐ I┞klus oHsahuje Ielkeﾏ šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-začátečﾐíka a sestá┗á z pěti hodiﾐ ┗zdělá┗aIíIh lekIí 
ﾐo┗é ﾏetod┞ a z jedﾐé hodiﾐ┞ přípra┗┞ a refle┝e ﾏiﾐilekIe. Jako 
┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají d┗a pedagogo┗é-začátečﾐíIi. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti Hloku spolupráIe pedagogů při přípra┗ě 
a realizaIi ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ýuk┞ ┗ Ielko┗é délIe ヶ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヵ setkáﾐí/lekIí ┗ délIe 
tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヲ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-začátečﾐíků 
z každé realizo┗aﾐé ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí reflexe; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí 
o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe akti┗it┞; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi jedﾐé 
ﾏiﾐilekIe ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ tedy dvou zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praco┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ či 
ﾏiﾐilekIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 637 
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PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ tako┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe pedagoga, které předsta┗ují ﾐo┗é přístup┞ 
k předškolﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗zdělá┗áﾐí apod. SpolupráIe ┗ oHlasti iﾐkluze ﾏůže 
Hýt zaﾏěřeﾐa ﾐa oHeIﾐější téﾏata, která z┗┞šují koﾏpeteﾐIe pedagogů z hlediska společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a osoHﾐostﾐího roz┗oje, ted┞ ﾐapříklad ﾐa refle┝i a seHerefle┝i, pláﾐo┗áﾐí ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐosti 
(z hlediska Iílů, oHsahu, ﾏetod a individualizace) apod. V případě ┗olH┞ téﾏatu iﾐkluze je Iíleﾏ 
i iﾐdi┗idualizo┗aﾐá podpora profesﾐího růstu, ┗četﾐě práIe s hodﾐotaﾏi a postoji a příspě┗ek 
k osoHﾐostﾐíﾏu růstu pedagoga-začátečﾐíka. 

Každý pedagog-začátečﾐík připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita alespoň ┗ délIe IIa 15-20 minut). Minilekci 

┗ede ┗ průHěhu ┗zdělá┗áﾐí dětí příﾏo pedagog-začátečﾐík. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé 

mateřské škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studeﾐteﾏ ふdle ┗ýše u┗edeﾐéhoぶ 
ﾏůže Hýt jak pedagog-začátečﾐík, tak pedagog-expert. 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka22 o realizaIi ﾏiﾐilekIe ﾐo┗é ﾏetod┞, kterou připra┗il pedagog-

e┝pert ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
22 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „No┗é ﾏetod┞ šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 
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2.I/10 )apojeﾐí odHorﾐíka z praxe do ┗zdělá┗áﾐí v MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
ﾏateřskýIh škol a odHorﾐíků z pra┝e ┗ ráﾏIi ┗ předškolﾐího 

┗zdělá┗áﾐí. Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita ┗zdělá┗áﾐí 
v ﾏateřskýIh školáIh, Iož Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ 
dětí. 

Akti┗ita je určeﾐa pro pedagoga MŠ a odHorﾐíka z pra┝e, kteří 
společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují ヱ0 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek 

v průHěhu ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka. Pro každou ┗┞učo┗aIí jednotku proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě 
zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a 
┗ýsledk┞ dětí.  

Na každou ┗zdělá┗aIí jedﾐotku je staﾐo┗eﾐa ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
z praxe. 

Celý Hlok je ted┞ t┗ořeﾐ 10 ┗zdělá┗aIíﾏi jedﾐotkaﾏi a 

15 hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí dětí a refle┝e. Jedﾐá se 
celkem o 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga. 

Pro účel┞ této šaHloﾐ┞ platí: 

1 ┗zdělá┗aIí jedﾐotka = 45 minut 

1 hodina přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e ┗ Ielko┗é délIe 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ┗ délIe ヲ,ヵ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe 

oHsahujíIí: 
 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 seznam 10 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
metod a vli┗u ﾐa ┗ýsledk┞ dětí pro každou jedﾐotku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace ┗zdělá┗aIí jedﾐotk┞ se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヱ0 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhlo společﾐé ┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo dětﾏi, které se zúčastﾐily 

společﾐého ┗zdělá┗áﾐí pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e, 
případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a společﾐého ┗zdělá┗áﾐí (pokud by 

kontrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí společﾐého 

┗zdělá┗áﾐí); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé mezi 

školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 11 030 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

1 103 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐou ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost pedagoga MŠ a odHorﾐíka z pra┝e, kd┞ oHa účastﾐíIi praIují 
┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi.  SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐou podoHu a ﾏůže se ┗┞┗íjet ┗ čase. Role pedagoga 
a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí čiﾐﾐosti. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí 
priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. ŠaHloﾐa je určeﾐa pro jedﾐoho 
pedagoga, 10 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek ale ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ odHorﾐík. Může se jedﾐat o ┗íIe osoH. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikace pozice: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞23. VýHěr 
koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je schopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a jeho dopad na děti 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu ┗zdělá┗áﾐí dítěte. 

                                                           
23 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí. 
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Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ MŠ 

2.I/1ヱ V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ 

Varianty aktivity a) 64 hodin/64 týdﾐů; 

b) 48 hodin/ヴΒ týdﾐů; 

c) 32 hodin/ンヲ týdﾐů; 

d) 16 hodin/ヱヶ týdﾐů; 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií ふICTぶ. Akti┗ita ro┗ﾐěž 
Iílí ﾐa ┗ětší iﾐdi┗idualizaIi ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa roz┗oj digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí a kreati┗it┞ dětí a jejiIh akti┗ﾐí zapojeﾐí do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí. Pedagogo┗é dodržují zásad┞ předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí staﾐo┗eﾐé RVP PV. 

Škola realizuje ┗┞Hraﾐý počet hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT dle 
z┗oleﾐé ┗ariaﾐt┞ akti┗it┞, a to takto: 

a) 64 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 64 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

b) 48 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 48 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

c) 32 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 32 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

d) 16 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 16 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

Škola si ﾏůže ┗┞Hrat ┗žd┞ pouze jedﾐu ┗ariaﾐtu akti┗it┞. Tu ﾏůže 
ﾐásoHit. 

Jedﾐá se o hodiﾐ┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí (1h = 45 minut). 

Vzdělá┗áﾐí je ﾐutﾐé realizo┗at pra┗idelﾐě, tzﾐ. ┗žd┞ 1 hodinu 

týdﾐě, ale vzhledem k ┗ěko┗ýﾏ z┗láštﾐosteﾏ předškolﾐíIh dětí 
je ┗hodﾐé rozdělit ji do ﾏeﾐšíIh časo┗ýIh Ielků Hěheﾏ dﾐe. 

Pokud v 1 týdﾐu ﾐeﾐí ﾏožﾐé akti┗itu realizo┗at, je ﾏožﾐé ji 
v jinéﾏ týdﾐu ﾐahradit a realizo┗at ┗ toﾏto týdﾐu ヲ hodiﾐ┞. 
Akti┗ita je určeﾐa pro skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ dětí, z ﾐiIhž min. 

3 jsou ohrožeﾐy školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, resp. děteﾏ, u kterýIh je 
předpoklad, že Hudou ohrožeﾐ┞ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po jejiIh 
ﾐástupu do )Š24. Pro skupinu ヱヰ dětí škola zakoupí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh 
zařízeﾐí ふtaHletů ﾐeHo ﾐoteHookůぶ. 

Při ideﾐtifikaIi dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

                                                           
24 Teﾐto počet dětí ﾏusí Hýt přítoﾏeﾐ ┗ každé hodiﾐě. Pokud to ┗ ﾐěkteré hodiﾐě z dů┗odu aHseﾐIí ﾐeﾐí ﾏožﾐé, je ﾏožﾐé 
danou hodinu v daﾐéﾏ týdﾐu ﾐerealizo┗at a ﾐahradit ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu. 
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 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr dětí je zcela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Vzdělá┗áﾐí proHíhá ﾐapříč ┗šeﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi oHlastﾏi. V┞Hraﾐý 
počet hodiﾐ ﾏůže realizo┗at ┗íIe pedagogů. Každý zapojeﾐý 
pedagog ﾏusí ┗ ráﾏIi z┗oleﾐého počtu hodiﾐ akti┗it┞ realizo┗at 
ﾏiﾐiﾏálﾐě 1 hodinu s odHorﾐíkeﾏ ┗ oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh 
┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Děti v ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá ┗ýuka s ICT 

Jedﾐotka ┗ýstupu ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ s ICT 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užité ﾏetod┞, ┗ýuko┗é sIéﾐáře a 
popis získaﾐýIh zkušeﾐostí a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ dětí 
s u┗edeﾐíﾏ příkladu doHré pra┝e, souhrﾐﾐě za Ielou 
vybranou variantu aktivity; 

 seznam hodin s ┗┞užitíﾏ ICT s u┗edeﾐíﾏ čiﾐﾐosti, ┗e 
které ┗zdělá┗áﾐí proHíhalo, data a z┗ýrazﾐěﾐíﾏ hodiﾐ, 
které H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ ┗e spolupráIi s odHorﾐíkeﾏ; 

 sezﾐaﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ dětí25, kteří se účastﾐil┞ hodin 

┗ýuk┞; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐého pedagoga/ů, odHorﾐíka/ů 
a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

3. skeﾐ iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu s u┗edeﾐíﾏ 
data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT;  

                                                           
25 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ dětí. 
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4. origiﾐál iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu 
s u┗edeﾐíﾏ data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヱ ヰヶ Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta a) 

128 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta b) 

96 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta c) 

64 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta d) 

32 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

2 000 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ – čtěte pozorﾐě! 

Akti┗itu je ﾏožﾐé z┗olit ﾏa┝iﾏálﾐě ┗ hodﾐotě dosahujíIí polo┗iﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro daﾐý suHjekt, ┗iz kapitola č. ヲ. 

Příklad: Škola ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, ヱヰヰ dětí. Škola ﾏůže ﾐa Ielý projekt 
čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě ンヰヰ 000 + ふヱヰヰ ┝ ヲ ヵヰヰ Kčぶ = ヵヵヰ ヰヰヰ Kč. Tuto aktivitu je ted┞ ﾏožﾐé zvolit 
ﾏa┝iﾏálﾐě tolikrát, aH┞ její část v žádosti o podporu ﾐepřesáhla ヲΑヵ ヰヰヰ Kč. 

)áro┗eň platí, že je ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu z┗olit pouze jedﾐu z ┗ariaﾐt akti┗it┞, a tu případﾐě 
podle potřeH škol┞ ﾐásoHit. Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu koﾏHiﾐo┗at ┗íIe ┗ariaﾐt ふa, H, I, 
d). 

Škola si ┗olí ┗ariaﾐtu akti┗it┞ podle toho, jak dlouho ji pláﾐuje v projektu realizo┗at. Důležitá součást 
aktivity je pra┗idelﾐá a dlouhodoHá práIe s ICT ve ┗zdělá┗áﾐí, ﾐeﾐí proto ﾏožﾐé realizaIi akti┗it┞ zkrátit 
a ﾐapř. při z┗oleﾐí ┗ariaﾐt┞ aぶ realizo┗at ﾐapř. ヶヴ hodiﾐ za jedﾐo pololetí a ﾐároko┗at si Ielko┗é ﾐáklad┞ 
na ┗ariaﾐtu aぶ. Škol┞ jsou proto fiﾐaﾐčﾐě ﾏoti┗o┗áﾐ┞ praIo┗at s ICT dlouhodoHě po Ielou doHu 
realizaIe projektu. Škola oHdrží fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ a ﾐákup ヱヰ zařízeﾐí ┗ tako┗é 
┗ýši, jak dlouhodoHě pláﾐuje akti┗itu realizo┗at. Podpořit ヱヰ dětí a pořídit ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふ┗iz 
┗ýšeぶ je ﾐutﾐé ┗e ┗šeIh ┗ariaﾐtáIh akti┗it┞. Na plﾐou hodﾐotu realizaIe akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí 
ﾏá škola ﾐárok pouze pokud Hude ┗┞uží┗at ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗e ┗ýuIe ヶヴ hodiﾐ průHěžﾐě po dobu 64 

týdﾐů. Naopak, pokud škola Hude realizo┗at akti┗itu kratší doHu ふ┗ariaﾐt┞ Hぶ, Iぶ, dぶぶ ﾐa realizaIi akti┗it┞ 
a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏůže ┗┞užít pouze částku odpo┗ídajíIí z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě. Příklad┞ ┗iz ráﾏeček 
ﾐíže. 

Výz┗a je pro předkládáﾐí žádostí o podporu ote┗řeﾐa dostatečﾐě dlouho a uﾏožňuje podat žádost 
o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ, a to ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗┞plaIeﾐí záloho┗é 
platH┞. Škol┞ jsou tíﾏto ﾐasta┗eﾐíﾏ ﾏoti┗o┗áﾐ┞ realizaIi projektu řádﾐě proﾏ┞slet a ﾐapláﾐo┗at 
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zahájeﾐí realizaIe projektu v žádosti o podporu s potřeHﾐou časo┗ou rezer┗ou tak, aH┞ do doH┞ 
zahájeﾐí projektu oHdržel┞ záloho┗ou platHu potřeHﾐou pro ﾐákup zařízeﾐí. V případě ﾐutﾐosti je 
ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí projektu před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ posuﾐout. 

Pokud škola ﾐepředloží žádost o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ od pláﾐo┗aﾐého zahájeﾐí 
realizaIe projektu, ﾐeHude ﾏožﾐé ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ sIh┗alo┗aIího proIesu zajistit, aH┞ ﾐa realizaIi 
akti┗it┞ ┗čas oHdržela záloho┗ou platHu. 

MetodiIký ┗ýklad šaHlony: 

Akti┗ita ﾏá za Iíl roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků i dětí v prostředí ┗zdělá┗áﾐí 
┗ ヲヱ. století. PriﾐIipeﾏ je za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod při ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe. Děti 
se učí uﾐi┗erzálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾏít úspěšﾐý a saﾏostatﾐý ži┗ot i kariéru.  Učitel 
H┞ se ﾏěl stát ﾏeﾐtoreﾏ, který děteﾏ poﾏůže t┞to do┗edﾐosti roz┗iﾐout. Moderﾐí teIhﾐologie 
ﾏohou učiteli teﾐto úkol zásadﾐě usﾐadﾐit, pokud jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ účelﾐě a iﾐforﾏo┗aﾐě. TaHlet┞ a další 
mobilﾐí zařízeﾐí ┗┞uží┗aﾐé při ┗zdělá┗áﾐí t┞pu ヱ:ヱ ふted┞ ヱ dítě ﾐa ヱ digitálﾐí zařízeﾐíぶ ﾏohou zásadﾐě 
poﾏoIi iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. TaHlet┞ a koﾐIept ┗ýuk┞ ヱ:ヱ uﾏožňují ┗ětší a kreati┗ﾐí zapojeﾐí dětí do 
┗zdělá┗áﾐí.  

Z tohoto dů┗odu je pro každého zapojeﾐého pedagoga připra┗eﾐa podpora ┗ podoHě realizaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ ┗ýuko┗é hodiﾐ┞ s odHorﾐíkeﾏ, který ﾏá s ┗┞užitíﾏ ICT ┗e ┗ýuIe zkušeﾐosti. Jedﾐá se o 
ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐ, pokud se pedagog ﾐeIítí při ┗┞užití ICT dostatečﾐě jistý, je ﾏožﾐé ┗┞užít poﾏoI 
odHorﾐíka ┗e ┗íIe hodiﾐáIh. Nejedﾐá se priﾏárﾐě o teIhﾐiIkou podporu, ﾐýHrž ﾏetodiIkou a 

didaktickou. OdHorﾐíkeﾏ proto ﾏůže Hýt zkušeﾐý pedagog, studeﾐt ┗ěﾐujíIí se ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ICT 

metod ve ┗zdělá┗áﾐí, ┗ý┗ojář školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh aplikaIí, který poﾏůže s ┗┞užitíﾏ aplikaIí ┗e 
┗zdělá┗áﾐí apod. V případě potřeH┞ další podpor┞ pedagogů je ﾏožﾐé ┗┞užít ostatﾐí šaHloﾐ┞ zaﾏěřeﾐé 
ﾐa ┗zdělá┗áﾐí učitelů, ať ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏi koleg┞ ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ DVPP. 

PráIe s ICT je ┗hodﾐýﾏ doplﾐěﾐíﾏ dalšíIh čiﾐﾐostí. Při ┗┞uží┗áﾐí ICT je třeHa ┗žd┞ dodržo┗at podﾏíﾐk┞ 
a speIifika předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a ┗ěko┗é z┗láštﾐosti dětí. ICT je ﾏožﾐé ┗┞užít Hěheﾏ Ielého dﾐe, 
při poH┞tu ┗eﾐku, prolíﾐá se ┗šeﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi oHlastﾏi. TaHlet┞ je ﾏožﾐé ┗┞užít ﾐapř. ┗ téﾏatu 
Pozﾐá┗áﾏe přírodu, Roz┗oj postřehu, při logopediIkýIh I┗ičeﾐíIh, při proI┗ičo┗áﾐí již ﾐaH┞týIh 
do┗edﾐostí apod. Pro iﾐspiraIi lze ┗┞užít ﾐapř. portál r┗p.Iz26. 

Pořízeﾐí ﾏoHilﾐích zařízeﾐí 

V šaHloﾐě se počítá s ┗┞užitíﾏ ﾐoteHooků a dot┞keﾏ o┗ládaﾐýIh taHletů. Dů┗odeﾏ, proč se šaHloﾐa 
zaﾏěřuje ﾐa t┞to d┗a t┞p┞ počítačo┗ýIh zařízeﾐí je skutečﾐost, že ┗ průHěhu ┗zdělá┗áﾐí je každé z ﾐiIh 
priﾏárﾐě ┗┞uží┗áﾐo jiﾐak a k troIhu jiﾐýﾏ účelůﾏ. Pro předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí a pro práIi s dětﾏi jsou 
┗hodﾐější tablety, které jsou ┗hodﾐé i na akčﾐí práIi ┗ teréﾐu, při které se ┗┞uží┗ají jejiIh speIifiIké 
┗lastﾐosti jako je ﾏoHilita, kaﾏera, ﾏikrofoﾐ a další čidla. DoHře se s ﾐiﾏi pořizují priﾏárﾐí data ふaudio, 
video, hodnoty z čidel,…ぶ, která lze ﾐásledﾐě příﾏo ┗ taHleteIh dále zpraIo┗á┗at ﾐeHo je 

prostředﾐiIt┗íﾏ Iloudo┗ýIh služeH zpřístupﾐit ﾐa dalšíIh počítačo┗ýIh zařízeﾐíIh ふstolﾐíIh počítačíIh, 
ﾐoteHooIíIh, Ih┞trýIh telefoﾐeIh…ぶ a dále s ﾐiﾏi s dětﾏi pracovat. U dětí je za ┗ýhodu u taHletů 

                                                           
26 RVP: ICT ┗ předškolﾐíﾏ edukačﾐíﾏ proIesu. R┗p.Iz [oﾐliﾐe]. ヲヰヱヲ [Iit. ヲヰヱヵ-09-ヱヵ]. Dostupﾐé z: 
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/13861/ICT-V-PREDSKOLNIMEDUKACNIM- 

PROCESU.html/  

https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=565&t=4445&p=62191 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21003/vyuziti-tabletu-v-predskolnim-vzdelavani.html/  

https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=565&t=4445&p=62191
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21003/vyuziti-tabletu-v-predskolnim-vzdelavani.html/
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po┗ažo┗áﾐo dot┞ko┗é o┗ládáﾐí, které uﾏožňuje iﾐtuiti┗ﾐě ﾏaﾐipulo┗at s oHjekt┞ a zjedﾐodušuje 
uži┗atelské rozhraﾐí a jeho o┗ládáﾐí.  

S notebooky se praIuje ﾐejčastěji příﾏo ┗e škole, jejiIh přeﾐositelﾐost ale uﾏožňuje fle┝iHilﾐě ┗┞uží┗at 
tato zařízeﾐí kdekoli po škole. V┞užití zařízeﾐí ┗žd┞ záleží ﾐa ┗zdělá┗aIíﾏ Iíli, který si učitel staﾐo┗í. 

V dokládáﾐí ┗ýstupů ﾐeHude koﾐtrolo┗áﾐa teIhﾐiIká speIifikaIe pořízeﾐýIh zařízeﾐí aﾐi jejiIh Ieﾐa. 
Koﾐtrole podléhá pouze Iharakter zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHletぶ, po┗iﾐﾐý počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí ふヱヰぶ 
a datuﾏ jejiIh dodáﾐí, které ﾏusí proHěhﾐout ┗ ráﾏIi realizaIe projektu. Před začátkeﾏ realizaIe 
projektu je ale ﾏožﾐé začít uskutečňo┗at přípra┗ﾐé krok┞ k pořízeﾐí zařízeﾐí – průzkuﾏ trhu, ┗ýHěr 
┗hodﾐýIh zařízeﾐí, oslo┗eﾐí doda┗atelů, ┗ případě ﾐutﾐosti realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, apod. 

Varianty realizace aktivity: 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ve z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě ﾐásoHﾐě podle počtu zapojeﾐýIh dětí a je ﾏožﾐé tak ﾐakoupit 
┗íIe zařízeﾐí pro ┗íIe zapojeﾐýIh dětí. S ﾐásoHkeﾏ zapojeﾐýIh dětí se ﾐásoHí počet pořízeﾐýIh 
zařízeﾐí a počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ンヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞ží┗at je ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
dlouhodoHě po IelýIh ヶヴ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ン┝ ┗e ┗ariaﾐtě aぶ. Aktivit┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ 
dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě Γ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje trojﾐásoHek hodiﾐ, 
tj. celkem 192 hodin v ヶヴ týdﾐech, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje ン hodiﾐ┞. Celko┗é 
ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヲヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuIe po doHu 
ンヲ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヲ┝ ┗e ┗ariaﾐtě I). Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě 
6 ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje d┗ojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヶヴ hodiﾐ ┗ ンヲ 
týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje 2 hodiny. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ 
jsou 128 ヰヰヰ Kč. 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヴヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuce po dobu 

ヴΒ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヴ┝ ┗e ┗ariaﾐtě H). Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě 
12 ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje čt┞řﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ 
v ヴΒ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje 4 hodiny. Celko┗é ﾐáklady na realizaci 

šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

Na pr┗ﾐíﾏ a třetíﾏ příkladu je ﾐázorﾐě ┗idět, proč se akti┗itu ┗íIe ┗┞platí ┗┞uží┗at dlouhodoHě po Ielou 
dobu realizace projektu. V případě, že škola ﾐerealizuje část z┗oleﾐýIh hodiﾐ, Hudou způsoHilé ┗ýdaje 
pouze za počet skutečﾐě realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Pokud dojde k záručﾐí zá┗adě zařízeﾐí, je ﾏožﾐé po doHu ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe ふンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ 
vykazovat hodiny ┗zdělá┗áﾐí i Hez ┗adﾐýIh zařízeﾐí, tj. s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, které 
staﾐo┗uje šaHloﾐa. Pokud dojde k poškozeﾐí zařízeﾐí, ﾐa které se ﾐe┗ztahuje záruka ふ┗iﾐou dětí, 
pedagogů, apod.ぶ, ﾏusí škola poškozeﾐé zařízeﾐí ﾐahradit, hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež 
ヱヰ zařízeﾐí, ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗┞kázat. 

Vzory dokumentů ふčestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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Roz┗ojo┗é akti┗it┞ MŠ 

2.I/ヱヲ Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, které vede 

k roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí. Projektové 

┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat v oHlasti podpor┞ společﾐého 

┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí dětí. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞; 

 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 
k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga MŠ 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e škole ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí ┗ délIe 
4 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek (4 x 45 min projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí) 
pro jedﾐu třídu/skupiﾐu dětí. 

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí Hude doložeﾐa 
1 přípra┗a ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, popis jeho průHěhu a společﾐá reflexe 

pedagoga a odHorﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizovaﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 
průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ dětí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 
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2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 4 hodin projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogem, nebo dětﾏi, které se zúčastﾐily 

projekto┗ého dﾐe, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a projekto┗ého 
dne ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
projekto┗ého dﾐe); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP), 

ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 4 412 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ MŠ a odHorﾐíkeﾏ z praxe, kdy oba (pedagog 

s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. Role pedagoga 

a odHorﾐíka z praxe se mohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, 
společﾐá refle┝eぶ. 

PoﾏoIí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí jsou děti ┗edeﾐ┞ k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh úkolů či řešeﾐí 
proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. Děti spolupraIují ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ 
určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekty ﾏají podoHu 
iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat. Děti se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, 
odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. Dále 
roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, t┗oři┗ost, akti┗itu a faﾐtazii. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞27. Pedagogovi 

a děteﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh 
úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 sebereflexe a osobností roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog systematicky reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a jeho dopad na děti 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu ┗zdělá┗áﾐí dětí. 

                                                           
27 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v multimediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.I/13 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, které vede 

k roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí. Projektové 

┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat ┗ oHlasti podpor┞ společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí dětí. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga MŠ 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ miﾏo školu v délIe ヴ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek (4 x 

ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞ぶ pro skupinu 10 dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě 
ン jsou ohrožeﾐy školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, resp. dětí, u kterýIh je 
předpoklad, že Hudou ohrožeﾐ┞ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ po jejiIh 
ﾐástupu do základﾐí škol┞. 

Při ideﾐtifikaIi dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr dětí je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞.  

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí bude doložeﾐa 
1 přípra┗a ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, popis jeho průHěhu a společﾐá refle┝e 
pedagoga a odHorﾐíka. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog po proHěhﾐutí 
projekto┗ého dﾐe ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cíleﾏ akti┗it┞ je propojit teoretiIké zﾐalosti ze školﾐího prostředí 
s jejiIh ┗┞užitíﾏ ┗ pra┝i. Projekt ﾏusí proHíhat ﾏiﾏo školﾐí 
prostředí, podle teﾏatiIkého zaﾏěřeﾐí projekto┗ého dﾐe ﾐapř. 
v kulturﾐí/┗ědeIké/státﾐí/uﾏěleIké/historiIké či jiﾐé iﾐstituIi, 
┗e firﾏě, ﾐeHo ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístě, kde lze ┗┞užít praktiIké zﾐalosti 
odHorﾐíka z pra┝e. Akti┗itu je ﾐutﾐé realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ 
od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふod sídla škol┞ぶ. 
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PodroHﾐý popis realizaIe projekto┗é dﾐe je ﾐíže ┗ části PodroHﾐá 
speIifikaIe šablony. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ﾏateřskýIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Děti ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodin projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 
průHěhu přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ dětí; 

 seznam 1028 dětí, které se účastﾐily projekto┗ého dﾐe; 

 Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost v kﾏ ┗četﾐě u┗edeﾐí ┗ýIhozího 

a Iílo┗ého bodu projekto┗ého dﾐe a/ﾐeHo printscreen 

kalkulátoru ┗zdáleﾐosti29; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro kontrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. identifikace dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři děti; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヴ hodiﾐ projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí;  

4. rozhovor s pedagogem, nebo dětﾏi, které se zúčastﾐily 

projekto┗ého dﾐe; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

6. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

                                                           
28 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ dětí. 
29 Viz podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ ﾐíže. 
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Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 6 477 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ MŠ a odHorﾐíkeﾏ z praxe, kdy oba (pedagog 

s oHorﾐíkeﾏ z praxe) připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. Role pedagoga 
a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, 
společﾐá refle┝eぶ. 

PoﾏoIí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí jsou děti ┗edeﾐ┞ k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh úkolů či řešeﾐí 
proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. Děti spolupraIují ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ 
určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu 
iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat. Děti se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, 
odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. Dále 
roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, t┗oři┗ost, akti┗itu a faﾐtazii. 

Cestovﾐí ﾐáklad┞ 

ŠaHloﾐa počítá s Iesto┗ﾐíﾏi ﾐáklad┞ a je proto ﾐutﾐé ji realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ od ﾏísta škol┞, tj. 

od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふresp. od ┗ýIhozího ﾏísta projekto┗ého dﾐe, pokud se liší od 
ﾏísta škol┞). Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏusí Hýt ┗┞počteﾐa poﾏoIí kalkulátoru ┗zdáleﾐostí posk┞tﾐutého 
E┗ropskou koﾏisí ふhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_cs)30. Pro ┗ýpočet částk┞ se použije délka jedﾐosﾏěrﾐé Iest┞, přestože částka šaHloﾐ┞ je 
příspě┗keﾏ ﾐa zpátečﾐí jízdﾐé. Neﾐí přípustﾐé ┗┞užít jakékoli┗ jiﾐé kalkulaIe Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐosti. 

Příklad: Pokud H┞ ┗ýIhozí poziIe H┞la ┗ Karﾏelitské uliIi ┗ Praze a projekto┗ý deﾐ H┞ proHíhal ﾐapř. 
v Muzeu V┞sočiﾐ┞ ┗ Jihla┗ě ふMasar┞ko┗o ﾐáﾏěstíぶ, ┗zdáleﾐost spočítaﾐá kalkulátoreﾏ je ヱヱヴ,Βヶ kﾏ 
a šaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít. Pokud H┞ ┗zdáleﾐost ┗ kalkulátoru H┞la ﾏeﾐší ﾐež ヱヰ kﾏ, ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
šaHloﾐu realizo┗at.31 

 

 

                                                           
30 Do kalkulátoru zadá┗ejte jedﾐotli┗é poziIe ﾐa úro┗ﾐi uliI a ﾏěst, pokud kalkulátor uliIi ﾐelokalizuje, ﾐa úro┗ﾐi ﾏěst. 
31 Sﾐíﾏek ふpriﾐtsIreeﾐぶ kalkulátoru doporučujeﾏe pro usﾐadﾐěﾐí koﾐtrol┞ ┗ložit do zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
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ŠaHloﾐu lze ┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu zúčastﾐěﾐýIh žáků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, ﾏusí realizovat projekto┗ý deﾐ pro skupinu 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se d┗ojﾐásoHí 
na 12 Γヵヴ Kč. 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu čt┞řikrát, ﾏusí realizovat projekto┗ý deﾐ pro skupinu 

minimálﾐě ヴヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se čt┞řﾐásoHí 
ﾐa ヲヵ ΓヰΒ Kč. 

• Škola ﾏůže šaHloﾐu ┗olit také ﾐásoHﾐě podle počtu realizo┗aﾐýIh projekto┗ýIh dﾐů: 

aぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗ růzﾐýIh dateIh, každého projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Hぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗e stejﾐý deﾐ z┗lášť pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞ dětí, každého 
projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí jiﾐýIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ dětí, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Skupiﾐ┞ odjíždí odděleﾐě každá ﾐa jiﾐý projekto┗ý deﾐ. Celkeﾏ je tedy zapojeno 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ dětí (10 v jedﾐé a ヱヰ ┗e druhé skupiﾐěぶ. 

Projekto┗ého dﾐe se ┗žd┞ ﾏusí zúčastﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík. Počet zapojeﾐýIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞, přičeﾏž ﾏusí dodržet prá┗ﾐí předpis┞ ČR. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞32. Pedagogovi 

a žákůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗ou ┗ýuku a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. 
VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je schopen reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a jeho dopad ﾐa děti 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu ┗zdělá┗áﾐí dětí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (čestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

  

                                                           
32 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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SpolupráIe s rodiči dětí MŠ a ┗eřejﾐostí  

2.I/14 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči33 dětí ┗ MŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je posk┞tﾐout rodičůﾏ dostatečﾐý prostor 
a iﾐforﾏaIe pro ┗časﾐé rozﾏ┞šleﾐí ┗šeIh faktorů spojeﾐýIh 
s ﾐástupeﾏ jejiIh dětí ﾐa základﾐí školu. 

Mateřská škola zorgaﾐizuje odHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí rodičů za účasti e┝terﾐího odHorﾐíka ﾐa téﾏa týkajíIí 
se usﾐadﾐěﾐí přeIhodu dětí do základﾐí škol┞. E┝terﾐíﾏ 
odHorﾐíkeﾏ ﾏůže Hýt ﾐapř. pedagog základﾐí škol┞, praIo┗ﾐík 
pedagogicko-ps┞IhologiIké poradﾐ┞, psycholog, logoped apod. 

V případě, že se jedﾐá o prá┗ﾐiIkou osobu, kde je součástí 
ﾏateřská i základﾐí škola, ﾏůže Hýt odHorﾐíkeﾏ i učitel ﾐeHo 
vychovatel této základﾐí škol┞ (e┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ ale 

ﾐeﾏůže Hýt ředitel této ﾏateřské a základﾐí škol┞ぶ. 

Celko┗ý hodiﾐo┗ý rozsah setká┗áﾐí je ヱヲ hodiﾐ ┗ průHěhu 
realizace projektu. Doporučeﾐá forﾏa realizaIe je šest setkáﾐí 
po dvou hodiﾐáIh ふlze ale realizo┗at i tři setkáﾐí po čt┞řeIh 

hodiﾐáIh, důležitý je Ielko┗ý součet hodiﾐぶ. Setká┗áﾐí se Hude 
odehrá┗at ┗e skupiﾐě ﾏiﾐiﾏálﾐě osmi rodičů. Ma┝iﾏálﾐí počet 
rodičů je ﾐa z┗ážeﾐí škol┞, ale je třeHa zajistit, aH┞ setkáﾐí splﾐilo 
účel, H┞lo efekti┗ﾐí a rodiče ﾏěli ﾏožﾐost akti┗ﾐě se zapojit do 
průHěhu setkáﾐí forﾏou diskuze. Pokud to prostor┞ uﾏožňují, 
setká┗áﾐí rodičů se zpra┗idla uskutečﾐí příﾏo ┗ prostoráIh daﾐé 
ﾏateřské školy. 

V případě této šaHloﾐ┞ se rozuﾏí ヱ h = 60 minut.  

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče dětí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá d┗ouhodiﾐo┗á setkáﾐí ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu 12 h  

Jedﾐotka ┗ýstupu Realizo┗aﾐé setkáﾐí s rodiči ┗ rozsahu dvou hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐem s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

                                                           
33 Mezi rodiče 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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 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞ ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s pedagog┞, rodiči, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 23 232 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jednotku 

┗ýstupu ┗ Kč 

3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Setká┗áﾐí poﾏohou rodičůﾏ při ┗olHě ┗hodﾐýIh ┗ýIho┗ﾐýIh ﾏetod, ┗ ideﾐtifikaIi ﾏožﾐýIh proHléﾏů 
a případﾐé ┗olHě prostředků ﾐápra┗┞, ┗ rozhodo┗áﾐí o odkladu školﾐí doIházk┞, ┗ sezﾐáﾏeﾐí se 
s ﾏožﾐostﾏi při ┗olHě základﾐí škol┞. Na jedﾐotli┗ýIh setkáﾐíIh ﾐeﾏusí Hýt stále stejﾐí rodiče, stejﾐě 
tak ﾐeﾏusí ﾐa ┗šeIh setkáﾐíIh Hýt stejﾐý odHorﾐík. Může se jedﾐat o růzﾐé osoby. Miﾐiﾏálﾐí počet 
přítoﾏﾐýIh rodičů je ┗šak ┗žd┞ osﾏ. 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 st┞l┞ ┗ýIho┗┞; 

 školﾐí připra┗eﾐost, zralost; 

 soIiálﾐí koﾏpeteﾐIe dětí; 

 eﾏočﾐí iﾐteligeﾐIe a eﾏočﾐí připra┗eﾐost dětí; 

 další téﾏata, která ﾏateřská škole ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke koﾐkrétﾐí situaIi 
rodičů dětí ﾐa┗ště┗ujíIíIh daﾐou ﾏateřskou školu. 

Rodičůﾏ Hude ┗ případě zájﾏu poskytnuta odHorﾐá literatura k zapůjčeﾐí. 

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ H┞ ﾏěl Hýt odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. 
puHlikuje ┗ odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt 
i zkušeﾐý pedagog ze základﾐí škol┞ apod.  

Škola ﾏůže z┗olit šaHloﾐu ┗íIekrát. V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. dvakrát, ﾏůže realizo┗at 
setká┗áﾐí pro: 

 d┗ě skupiny; v každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě osm jiﾐýIh rodičů a záro┗eň setká┗áﾐí obou 

skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat dohromady; 
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 stejnou skupinu ﾏiﾐiﾏálﾐě osmi rodičů, která Hude podpořeﾐa d┗ojﾐásoHkeﾏ hodiﾐ 
setká┗áﾐí, tj. ヲヴ hodiﾐ za doHu koﾐáﾐí akti┗it┞. 

Před podáﾐíﾏ žádosti o podporu doporučujeﾏe zjistit zájeﾏ rodičů o setká┗áﾐí a podle ﾐěj staﾐo┗it, 
kolik skupiﾐ Hude ┗┞t┗ořeﾐo. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.I/15 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 1 (02.3.68.1) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je podpořit iﾐkluzi┗ﾐí kliﾏa a koﾏuﾐitﾐí 
Iharakter ﾏateřské škol┞.  

Mateřská škola zorgaﾐizuje ┗olﾐočaso┗é koﾏuﾐitﾐí os┗ěto┗é 
setkáﾐí s rodiči, přáteli škol┞ a ┗eřejﾐostí za poﾏoIi odHorﾐíka 
ﾐeHo odHorﾐého týﾏu ふorgaﾐizaIe, spolku apod.ぶ. Děti 
z ﾏateřské škol┞ se ﾏohou do akti┗it┞ zapojit jako di┗áIi ﾐeHo 
i jako saﾏotﾐí aktéři. 

Pro zaIho┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru akti┗it┞ je ﾐutﾐé zapojeﾐí 
jedﾐotli┗ýIh aktérů ふzástupIů ﾏateřské škol┞, rodičů, e┝terﾐí 
orgaﾐizaIe/e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě i dětíぶ do přípra┗┞, 
realizaIe i ┗┞hodﾐoIeﾐí akti┗it┞. Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗é setkáﾐí 
ﾏusí podpořit roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí ┗ oHlasti ┗zájeﾏﾐého 
porozuﾏěﾐí, ﾏezigeﾐeračﾐího soužití, zájﾏu a odpo┗ědﾐosti za 
děﾐí ┗ koﾏuﾐitě, ote┗řeﾐého přístupu ke kulturﾐí rozﾏaﾐitosti. 

Forﾏa setkáﾐí: 

 předﾐášk┞ s akti┗ﾐíﾏ zapojeﾐíﾏ ┗eřejﾐosti ┗ diskuzi,  

 workshop┞, ┗ýsta┗┞, di┗adelﾐí či kulturﾐí akti┗it┞ atp. se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa posíleﾐí soudržﾐosti oH┞┗atel lokalit┞, 

 další akti┗it┞ realizo┗aﾐé ┗e spolupráIi s organizacemi 

v okolí škol┞ ふ┗eřejﾐá sprá┗a, NNO, jiﾐé škol┞, )UŠ, )Š, 
DDM, domovy pro seniory apod.).  

Celko┗ý rozsah setká┗áﾐí jsou 2 hodiny v průHěhu realizaIe 
projektu.  

Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků z řad rodičů, přátel škol┞ a ┗eřejﾐosti 
je 8 osoH. Ma┝iﾏálﾐí počet účastﾐíků staﾐo┗eﾐ ﾐeﾐí, ale je třeHa 
zajistit ﾐaplﾐěﾐí Iílů akti┗it┞ a také zaIho┗at její koﾏuﾐitﾐí 
Iharakter, ted┞ ﾏožﾐost, aH┞ se každý účastﾐík do ﾐí ﾏohl 
akti┗ﾐě zapojit.  

Je doporučeﾐo, aH┞ se akti┗ita koﾐala ┗ ﾏateřské škole ﾐeHo 
v její Hlízkosti.  

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče dětí, pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, děti a ┗eřejﾐost  

Výstup akti┗it┞ Realizované dvouhodinové setkáﾐí  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  
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 ideﾐtifikaIe ﾏateřské škol┞; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě ﾐáze┗ 
zapojeﾐé orgaﾐizaIe; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐích; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s orgaﾐizátoreﾏ setkáﾐí, rodiči, případﾐě f┞ziIká 
ﾐá┗ště┗a setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala 
v doHě koﾐáﾐí setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 posilo┗áﾐí akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í;  

 zájeﾏ o děﾐí a řešeﾐí proHléﾏů daﾐé lokalit┞; 

 ﾏultikulturﾐí zaﾏěřeﾐí; 

 péče o ži┗otﾐí prostředí ┗ okolí škol┞;   

 forﾏ┞ hodﾐoIeﾐí dětí; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 metody a formy ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh školáIh; 

 přeIhod z ﾏateřské do základﾐí škol┞; 

 ┗zdělá┗aIí zdroje dostupﾐé ﾏiﾏo školu; 

 další téﾏata, která ﾏateřská škola ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ je odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se problematikou téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, 
ﾐapř. puHlikuje ┗ odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to 
Hýt i zkušeﾐý pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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II. Aktivity pro základﾐí školy 

Persoﾐálﾐí podpora 

ヲ.II/ヱ Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího asisteﾐta základﾐíﾏ školáﾏ. Akti┗ita uﾏožňuje 
┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší podporu zejﾏéﾐa 
žákůﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola ﾏusí 
ideﾐtifiko┗at alespoň tři žák┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Při 
ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 

 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 

 kázeňské přestupk┞; 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Žák┞ ┗┞Hírá 
ředitel škol┞ ┗e spolupráIi s pedagog┞ ﾐa základě prospěIhu 
v upl┞ﾐuléﾏ oHdoHí ふškolﾐí rok/pololetíぶ. Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi 
ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐ┞ 
po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří žáků ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta je splﾐěﾐí 
stejﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů, jako je u poziIe asisteﾐt 
pedagoga ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. V krajﾐíIh 
případeIh, kd┞ škola prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe 
k┗alifiko┗aﾐou osoHou, je ﾏožﾐé zaﾏěstﾐat i ﾐek┗alifiko┗aﾐého 
praIo┗ﾐíka, podroHﾐá pra┗idla ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Ú┗azek ヰ,1 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího asisteﾐta ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta; 
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4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti 
alespoň tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, 
DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. ideﾐtifikaIe dětí ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Indikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 617 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI. Školﾐího asisteﾐta lze 
zaﾏěstﾐat až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. )ákladﾐí škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího asisteﾐta ┗e škole. 

Příklad ヱ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,1 ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu aktivit┞ je 
nutno zvolit sto dvaIetkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

PraIo┗ﾐí ﾐáplň školﾐího asisteﾐta: 

Školﾐí asisteﾐt ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ.34 Školﾐí asisteﾐt ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

aぶ Posk┞tuje základﾐí ﾐepedagogiIkou podporu příﾏo ┗ rodiﾐě při spolupráIi s rodiči, a to při 
přípra┗ě ﾐa ┗┞učo┗áﾐí spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ poﾏoIi s orgaﾐizaIí času, práIe a s úpra┗ou praIo┗ﾐího 
prostředí, ﾏoti┗aIi k učeﾐí, posk┞to┗áﾐí forﾏati┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞ žáko┗i, podporu při přípra┗ě ﾐa 
školﾐí práIi. T┞to čiﾐﾐosti pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh 
zástupIů žáka. 

Hぶ )prostředko┗á┗á koﾏuﾐikaIi s koﾏuﾐitou, rodiﾐou a školou spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ akti┗itáIh 
┗edouIíIh k zajištěﾐí pra┗idelﾐé školﾐí doIházk┞ žáků, porozuﾏěﾐí rodiﾐﾐéﾏu prostředí žáků 
a zajištěﾐí přeﾐosu iﾐforﾏaIí ﾏezi školou a rodiﾐou; zprostředko┗á┗á rodiﾐě iﾐforﾏaIe o školﾐí 
úspěšﾐosti žáka, případﾐě o potřeHě s žákeﾏ praIo┗at. Poﾏáhá ┗ překoﾐá┗áﾐí Hariér ﾏezi 
školou a rodiﾐou, které ﾏohou ┗┞plý┗at z odlišﾐýIh ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek žáka ﾐeHo odlišﾐého 
kulturﾐího prostředí. Čiﾐﾐosti ┗ rodiﾐě pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo 
zákoﾐﾐýIh zástupIů žáka. 

Iぶ Poﾏáhá při roz┗oji ﾏiﾏoškolﾐíIh a ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it. Podporuje přípra┗u žáka ﾐa ┗ýuku, 
roz┗íjeﾐí čteﾐářskýIh do┗edﾐostí, práIi se strategieﾏi přípra┗┞ ﾐa školﾐí práIi, podporuje rozvoj 

ﾐadáﾐí žáka ┗ akti┗itáIh ﾐad ráﾏeI školﾐí ┗ýuk┞. Poﾏáhá ┗ zajišťo┗áﾐí ┗ýjezdů škol┞ ふškol┞ 

                                                           
34 PoziIe školﾐího asisteﾐta ﾐeﾐí u┗edeﾐa ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 
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v přírodě apod.ぶ a s orgaﾐizačﾐí podporou pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků při práIi se žák┞ se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

dぶ Posk┞tuje ﾐapř. orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti při zajištěﾐí školﾐího stra┗o┗áﾐí pro žák┞ ふkoﾏuﾐikaIe se 
školﾐí jídelﾐou a rodiči při orgaﾐizaIi ┗hodﾐé doH┞ ke stra┗o┗áﾐí apod.ぶ, podporuje žáků při 
ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při soHěstačﾐosti a ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí. Podporu žákůﾏ posk┞tuje 
┗žd┞ za přítoﾏﾐosti pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

e) Poskytuje podporu pedagogovi při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti učitele ┗e ┗┞učo┗áﾐí 
i ﾏiﾏo ┗┞učo┗áﾐí, podle potřeH pedagoga školﾐí asisteﾐt zajišťuje i  podpůrﾐé adﾏiﾐistrati┗ﾐí 
a  orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti. Účelem asistentovy podpory v  oHlasti adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh a  orgaﾐizačﾐíIh 
úkoﾐů je, aH┞ pedagog získal ┗íIe času ﾐa ┗lastﾐí iﾐdi┗iduálﾐí práIi s žák┞. T┞to podpůrﾐé čiﾐﾐosti 
ale ﾐejsou hla┗ﾐí praIo┗ﾐí ﾐáplﾐí asisteﾐta. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ uza┗írá a ﾐáplň práIe školﾐího asisteﾐta určuje ředitel škol┞. 
Ředitel škol┞ také staﾐo┗í pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, který Hude se školﾐíﾏ asisteﾐteﾏ, 

ﾐepedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, spolupraIo┗at a ﾏít ﾐad ﾐíﾏ odHorﾐý dohled. Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, 
rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro školﾐího asisteﾐta staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh 
potřeH žáků a škol┞. 

V případě, že je ┗e škole zřízeﾐé školﾐí poradeﾐské praIo┗iště, školﾐí asisteﾐt se stá┗á jeho součástí. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/ヲ Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího speIiálﾐího pedagoga ふdále jeﾐ „speIiálﾐí pedagog“) 

základﾐíﾏ školáﾏ, které začleňují do kolekti┗u ﾏiﾐiﾏálﾐě tři 
žák┞ s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpory35. 

Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího 
stupﾐě podpor┞ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐi po celou dobu 

realizace aktivity. Podﾏíﾐka těIhto tří žáků platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe 
na maxiﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka základﾐí škol┞. 

SpeIiálﾐí pedagog diagﾐostikuje speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 
žáků a poﾏáhá ┗┞t┗ářet a zlepšit podﾏíﾐk┞ pro úspěšﾐou 
iﾐtegraIi žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. Součástí 
práIe je spolupráIe ﾐa t┗orHě pláﾐu pedagogiIké podpor┞ ﾐeHo 

iﾐdi┗iduálﾐího ┗zdělá┗aIího pláﾐu pro každého žáka s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí.  

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí 
k┗alifikačﾐíIh předpokladů pro daﾐou pozice v souladu se 

zákoﾐeﾏ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáka. 

Ú┗azek ヰ,1 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupina ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe speIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ 
┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň tří 
žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
35 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.  
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u žáků s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Indikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 871 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí podﾏíﾐek odHorﾐé způsoHilosti dle 
zákoﾐa o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗e ┗ýši jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden ﾏěsíI. SpeIiálﾐího 
pedagoga lze zaﾏěstﾐat až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. )ákladﾐí škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu 
ﾏěsíIů půsoHeﾐí školﾐího speIiálﾐího pedagoga ┗e škole. 

Příklad ヱ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,1 ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je 
nutno zvolit dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je 
nutno zvolit sto dvaIetkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

SpeIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga jsou u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ン ┗┞hlášk┞ č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.  

OHeIﾐé zásad┞: 

Praco┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
speIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. V případě, že je ┗e škole 
zřízeﾐé školﾐí poradeﾐské praIo┗iště, speIiálﾐí pedagog se stá┗á jeho součástí. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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ヲ.II/ン Školﾐí ps┞Iholog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpecifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího ps┞Ihologa základﾐíﾏ školáﾏ, které začleňují do 
kolekti┗u ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞ s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí 
pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞36. Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞ ﾏusí Hýt ┗e škole 
ideﾐtifiko┗áﾐi po celou dobu realizace aktivity. Podﾏíﾐka těIhto 
tří žáků platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí 
podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého 
žáka základﾐí škol┞. 

Školﾐí ps┞Iholog zkouﾏá kliﾏa ┗e třídáIh, Iho┗áﾐí žáků, ┗┞t┗áří 
diagnostiku a poskytuje koﾐzultaIe pro žák┞, pedagog┞ a rodiče 
┗e škole (pokud jsou pod RED_I)O škol┞ zřízeﾐ┞, i ┗e školﾐíﾏ 
družiﾐě, ﾐeHo školﾐíﾏ kluHuぶ nebo ﾏiﾏo školu. Školﾐí 
ps┞Iholog spolupraIuje také se zdra┗otﾐiIkýﾏi a jiﾐýﾏi 
orgaﾐizaIeﾏi ﾏiﾏo školﾐí zařízeﾐí. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti ps┞Ihologa je splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh 
předpokladů pro daﾐou pozici v souladu se zákoﾐeﾏ o 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Musí se jedﾐat pouze o jedﾐu osoHu školﾐího ps┞Ihologa, ﾐeﾐí 
přípustﾐé, aH┞ H┞l ú┗azek děleﾐ ﾏezi ┗íIe osoH, a to i v případě 
ú┗azku ┗┞ššího ﾐež ヰ,5 ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáka. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,5 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň tří 
žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
36 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.  
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u žáků s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ 
Kč 

29 355 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa je splﾐěﾐí podﾏíﾐek odHorﾐé způsoHilosti dle zákoﾐa 
o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,5 na jeden ﾏěsíI. Školﾐího psychologa 

lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. )ákladﾐí škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí školﾐího ps┞Ihologa ┗e škole. 

Příklad ヱ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí ps┞Iholog s úvazkeﾏ ヰ,5 na 12 ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 12krát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu školﾐí ps┞Iholog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa 12 ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit 24krát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Školﾐí ps┞Iholog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti školﾐího ps┞Ihologa jsou u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ン ┗┞hlášk┞ č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.  

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
ps┞Ihologa staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. V případě, že je ┗e škole zřízeﾐé 
školﾐí poradeﾐské praIo┗iště, školﾐí ps┞Iholog se stá┗á jeho součástí. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/ヴ SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu – 

soIiálﾐího pedagoga základﾐíﾏ školáﾏ a podpořit žák┞ ohrožeﾐé 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Škola ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři žák┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká motivace ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 

 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 

 kázeňské přestupk┞; 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Žák┞ ┗┞Hírá ředitel 
škol┞ ┗e spolupráIi s pedagog┞ ﾐa základě prospěIhu ┗ upl┞ﾐuléﾏ 
oHdoHí ふškolﾐí rok/pololetíぶ. Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐ┞ po Ielou doHu 
realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

SoIiálﾐí pedagog ﾐeﾐí pedagogiIký praIo┗ﾐík, jeho ﾐáplﾐí práIe je 
┗┞t┗ářet propojeﾐí ﾏezi školou a jiﾐýﾏi suHjekt┞, ﾐapř. oHIí, 
poliIií, státﾐíﾏ zástupIeﾏ a zdra┗otﾐiIkýﾏ zařízeﾐí. Součástí 
práIe je posk┞to┗áﾐí ﾏediaIe ﾏezi školou, rodiči a u┗edeﾐýﾏi 
iﾐstituIeﾏi a poﾏoI s prá┗ﾐíﾏi a soIiálﾐíﾏi otázkaﾏi. 

SoIiálﾐí pedagog Hude půsoHit jako prostředﾐík ﾏezi základﾐí 
školou a rodiﾐou. Účiﾐﾐě poﾏůže žákůﾏ, jejiIhž rodiﾐ┞ ﾐeﾏají 
dostatečﾐou kapaIitu poﾏoIi s přípra┗ou do škol┞ a s motivaIí ke 
studiu. Posk┞tﾐe pedagogůﾏ iﾐforﾏaIe týkajíIí se zázeﾏí žáků 
a proHléﾏů, Iož ﾐásledﾐě pedagogůﾏ poﾏůže z┗olit ┗hodﾐý 
přístup k žáko┗i. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga je získáﾐí 
odHorﾐé k┗alifikaIe ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗ oHoreIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí pedagogiku, ﾐeHo ┗┞sokoškolskýﾏ 
┗zděláﾐíﾏ, ﾐeHo ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ ┗zděláﾐíﾏ v oborech 

zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí práIi, oHdoHﾐě jako ﾐapř. soIiálﾐí 
praIo┗ﾐík u┗edeﾐý ┗ zákoﾐě č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, 
┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 
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PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe soIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken praco┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. sken reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. ideﾐtifikaIe dětí/žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
pro ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu 
┗ Kč 

4 849 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jeden ﾏěsíI. SoIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. )ákladﾐí škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí soIiálﾐího pedagoga ┗e škole. 

Příklad ヱ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí škola zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 

zvolit dvaIet čt┞řikrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

SoIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Mezi hla┗ﾐí úkol┞ soIiálﾐího pedagoga patří ﾐapř.: 

 podpora ┗zdělá┗áﾐí soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh žáků; 

 oIhraﾐa dětí – děti zﾐeuží┗aﾐé, zaﾐedHá┗aﾐé, trauﾏatizo┗aﾐé; 

 pre┗eﾐIe oHtíží ┗ oHlasti Iho┗áﾐí; 

 vzdělá┗áﾐí pedagogů škol┞ a z┗┞šo┗áﾐí jejiIh po┗ědoﾏí ┗ soIiálﾐíIh otázkáIh; 

 posilo┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru škol┞; 

 koordiﾐaIe, ﾐáHor doHro┗olﾐíků pro doučo┗áﾐí. 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti školﾐího soIiálﾐího pedagoga jsou ﾐapř.:  



 

 

 

 

77 

 

 spolupraIuje s oHIeﾏi, zdra┗otﾐiIkýﾏi zařízeﾐíﾏi, poliIií, soud┞, státﾐíﾏi zastupitelst┗íﾏi 
a dalšíﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi orgáﾐ┞ a organizacemi; 

 pro┗ádí soIiálﾐě prá┗ﾐí poradeﾐst┗í a soIiálﾐí terapii s proHléﾏo┗ýﾏi jediﾐIi; 

 zprostředko┗á┗á poﾏoI odHorﾐýIh poradeﾐskýIh a zdra┗otﾐiIkýIh praIo┗išť a jiﾐýIh 
odHorﾐýIh zařízeﾐí; 

 ┗┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro ﾐa┗ázáﾐí koﾐtaktu a poﾏáhajíIího ┗ztahu s rodiﾐaﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, 
spolupráIe s rodinou; 

 zaﾏěřuje se ﾐa ┗časﾐé odhaleﾐí ohrožeﾐýIh dětí ふizolaIe, týráﾐí, zaﾐedHá┗áﾐí, soIiálﾐě 
patologiIké je┗┞, kriﾏiﾐalita atd.); 

 posk┞tuje poﾏoI rodiﾐáﾏ, ┗e kterýIh ﾐejsou podﾏíﾐk┞ pro doﾏáIí přípra┗u žáků do škol┞ 
ふzprostředko┗áﾐí přípra┗┞ ﾐa ┗┞učo┗áﾐí, přijíﾏaIí zkoušk┞ぶ; 

 koordiﾐuje kariéro┗é poradeﾐst┗í, spolupraIuje s třídﾐíﾏi učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, 

žák┞, rodiči, úřad┞ práIe a orgaﾐizaIeﾏi, které se zaHý┗ají kariéro┗ýﾏ poradeﾐst┗íﾏ ふIQ Roﾏa 
servis, Drom – roﾏské střediskoぶ; 

 řídí ﾏeﾐtorské prograﾏ┞, e┝kurze, Hesed┞, dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eří; 

 zajišťuje přípra┗u ﾐa přijíﾏaIí řízeﾐí ふpoﾏoI soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýﾏ žákůﾏ s agendou 

spjatou s přijíﾏaIíﾏ řízeﾐíﾏ – přihlášk┞, zápiso┗é lístk┞ぶ; 

 spolupraIuje ﾐa realizaIi příležitostﾐýIh teﾏatiIkýIh prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa pre┗eﾐIi 
soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů; 

 poﾏáhá při roz┗oji žáků ┗ oHlasti osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ýIho┗┞. 

Konkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel 
škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáka. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. V případě, že je ┗e škole 
zřízeﾐé školﾐí poradeﾐské praIo┗iště, soIiálﾐí pedagog se stá┗á jeho součástí. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/ヵ Školﾐí kariéro┗ý poradIe – persoﾐálﾐí podpora )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
kariéro┗ého poradIe základﾐíﾏ školáﾏ a podpořit tak žák┞ 
základﾐíIh škol. Školﾐí kariéro┗ý poradIe Hude půsoHit jako 
podpora žáků základﾐíIh škol ふpokud jsou pod RED_I)O škol┞ 
zřízeﾐ┞, dílčí čiﾐﾐosti ﾏůže ┗┞koﾐá┗at i ┗e školﾐíﾏ družiﾐě, ﾐeHo 
školﾐíﾏ kluHuぶ při hledáﾐí HudouIího zaﾏěřeﾐí ┗zdělá┗áﾐí a 

profesﾐí orieﾐtaIe, a to ┗četﾐě žáků s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí37 a žáků ohrožeﾐýIh předčasﾐýﾏ odchodem ze 

┗zdělá┗áﾐí. 

Školﾐíﾏ kariéro┗ýﾏ poradIeﾏ je pedagogiIký praIo┗ﾐík škol┞. 
)a ┗ýHěr koﾐkrétﾐího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka odpo┗ídá 
ředitel škol┞. 

Školﾐí kariéro┗ý poradIe ┗ ráﾏIi ú┗azku ヰ,ヱ připra┗í a zrealizuje 

s žák┞ ﾏěsíčﾐě d┗ě iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí, která po┗edou 
k oHje┗o┗áﾐí jejiIh zájﾏů, prefereﾐIí, předpokladů a ┗hodﾐýIh 
sﾏěrů ┗zdělá┗áﾐí. Počet a stručﾐý popis setkáﾐí Hude u┗edeﾐ 
v reportu o čiﾐﾐosti školﾐího kariéro┗ého poradIe. Jedno 

iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí se žákeﾏ lze ┗ ﾏěsíIi ﾐahradit ┘orkshopem 

pro pedagog┞/rodiče za účeleﾏ získáﾐí koﾏpeteﾐIí 
pedagogů/rodičů při ideﾐtifikaIi ﾐadáﾐí/poteﾐIiálu každého 
žáka, ﾐeHo za účeleﾏ přípra┗┞ školﾐího s┞stéﾏu ideﾐtifikaIe 
a podpor┞ ﾐadáﾐí38. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího kariéro┗ého poradIe ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ 
ﾐa ヱ ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího kariéro┗ého poradIe ┗e 
škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího kariéro┗ého poradIe ふskeﾐ praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗┞ prokazujíIí, že se jedﾐá o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka 
škol┞ぶ. 

                                                           
37 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.  
38 Iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí/┘orkshop ﾐeﾐí ﾐutﾐé realizo┗at ┗ ﾏěsíIíIh hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ. V této doHě ﾏůže praco┗ﾐík čerpat 
do┗oleﾐou, případﾐě pro┗ádět další sou┗isejíIí čiﾐﾐosti ┗iz speIifikaIe poziIe ﾐíže. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího kariéro┗ého poradIe ┗e 
škole; 

3. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ 
Kč 

5 233 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa ヱ ﾏěsíI. Školﾐího kariéro┗ého 
poradIe lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. )ákladﾐí škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu 
ﾏěsíIů půsoHeﾐí školﾐího kariéro┗ého poradIe ┗e škole. V případě z┗oleﾐí ﾐásoHku ú┗azku je potřeHa 
ﾐásoHﾐě zrealizo┗at i ┗ýše jﾏeﾐo┗aﾐá iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí s žák┞. 

Příklad ヱ: Škola zvolí šaHloﾐu Školﾐí kariérový poradIe s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit dvaﾐáItkrát. Měsíčﾐě proHěhﾐou dvě iﾐdividuálﾐí setkáﾐí s žák┞. 

Příklad ヲ: Škola zvolí šaHloﾐu Školﾐí kariérový poradIe s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo 
zvolit dvaIet čt┞řikrát. Měsíčﾐě proHěhﾐou čt┞ři iﾐdividuálﾐí setkáﾐí s žák┞. 

Školﾐí kariérový poradIe – specifikace pozice 

 doporučo┗áﾐí ┗hodﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh zdrojů a ┗hodﾐýIh poradeﾐskýIh suHjektů ┗ ﾐá┗azﾐosti 
ﾐa žáko┗u situaIi a poradeﾐské potřeH┞; 

 podpora žáků při ┗olHě dalšího ┗zdělá┗áﾐí a při ┗ýHěru po┗oláﾐí; 

 ideﾐtifikaIe ﾐadáﾐí/poteﾐIiálu každého žáka a podpora a ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ┗ proHleﾏatiIe podpor┞ ﾐadáﾐí, t┗orHa školﾐího s┞stéﾏu ideﾐtifikaIe a podpor┞ 
ﾐadáﾐí a koﾏuﾐikaIe a sdíleﾐí iﾐforﾏaIí s ostatﾐíﾏi školaﾏi a partﾐer┞ ┗ daﾐéﾏ téﾏatu; 

 koﾏuﾐikaIe s rodiči, ┗četﾐě skupiﾐo┗ého poradeﾐst┗í pro žák┞ a rodiče;  

 podpora žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí/se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a žáků 
ohrožeﾐýIh předčasﾐýﾏ ukoﾐčeﾐíﾏ studia při ┗ýHěru po┗oláﾐí;  

 spolupráIe s krajskýﾏi iﾐstituIeﾏi, orgaﾐizaIeﾏi a firﾏaﾏi při realizaIi průřezo┗ého téﾏatu 
Člo┗ěk a s┗ět práIe ┗e školáIh a podpoře při ┗stupu ﾐa trh práIe, realizaIe e┝kurzí, spolupráIe 
s ÚP ČR a poradeﾐskýﾏi pedagogiIkýﾏi praIo┗išti. 

OHeIﾐé zásady: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
školﾐího kariéro┗ého poradIe staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐostiぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před 
┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů )Š 

ヲ.II/ヶ Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP v rozsahu 8 hodin 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká gramotnost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1, SC 2 (02.3.68.2) – varianty a, b, c, d, f, g, h, i; 

IP 3, SC 1 (02.3.61.1) – varianta e 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dlouhodoHého ┗zdělá┗áﾐí a průHěžﾐého 
seHe┗zdělá┗áﾐí. 

Vzdělá┗áﾐí Hude proHíhat forﾏou aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího 
programu akredito┗aﾐého ┗ s┞stéﾏu DVPP.  

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi Hudou podpořeﾐi ┗ získá┗áﾐí do┗edﾐostí, 
zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ 
(a-iぶ. Pro delší kurz┞ je ﾏožﾐé šaHloﾐu ┗olit ﾐásoHﾐě, ┗iz 
PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cíleﾏ je podpořit ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
forﾏou uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Nejﾐižší ﾏožﾐá 
hodiﾐo┗á dotaIe jedﾐoho z┗oleﾐého kurzu DVPP je Β hodiﾐ. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Absolvent ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP ┗ časo┗é dotaIi 
ﾏiﾐiﾏálﾐě 8 hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP; 

2. skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga u příjeﾏIe ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP; 
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2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
nahrazeno origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, případﾐě koﾐtrola účasti pedagoga 
ﾐa kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí kurzuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu v Kč 3 480 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol Hudou podporo┗áﾐi ┗e s┗éﾏ profesﾐíﾏ a odHorﾐéﾏ růstu účastí 
ﾐa odHorﾐýIh seﾏiﾐáříIh, ┘orkshopeIh a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh akIíIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj 
do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ daﾐýIh téﾏateIh a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh ﾏetod. 
Bude ro┗ﾐěž posíleﾐa partiIipaIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí strategie škol┞ ┗ oHlasti 
podpor┞ daﾐýIh téﾏat ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi oHor┞. 

ŠaHloﾐu lze z┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí ┗┞Hraﾐého kurzu DVPP. Ma┝iﾏálﾐí ﾐásoHﾐé z┗oleﾐí 
šaHloﾐ┞ pro jedeﾐ kurz je ヱヰ. 

Příklad┞ ┗┞užití šaHloﾐ┞: 

Příklad ヱ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v hodiﾐové dotaIi ヲヴ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ 

Příklad ヲ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaci 60 hodin – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě Α┝. 

Příklad ン: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヲヵヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ┝. 

Pozn.: Vzhledem k růzﾐýﾏ Ieﾐáﾏ posk┞to┗aﾐýIh DVPP kurzů, ﾐeﾐí ﾐutﾐé šaHloﾐu ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího 
ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí DVPP kurzu, proto u┗ádíﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé hodﾐot┞ z┗oleﾐí šaHloﾐ┞. 
U příkladu ヱ je ted┞ ﾏožﾐé pro kurz ┗ délIe ヲヴ hodiﾐ z┗olit šaHloﾐu ふΒhぶ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝, ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝. 
Toto platí aﾐalogiIk┞ u jakékoli┗ jiﾐé délk┞ kurzu ふﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit délku kurzu pouze v ﾐásoHku Β hodiﾐ, 
┗iz ﾐapř. příklad č. ヲ ┗ýšeぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé příklad┞ důrazﾐě upozorňujeﾏe, že před rozhodﾐutíﾏ ┗olH┞ počtu této 
šaHloﾐ┞ do projektu je potřeHa prozkouﾏat ﾐaHídku kurzů DVPP a ﾏít ﾐapláﾐo┗áﾐo, kolik kurzů 
pedagogo┗é škol┞ pláﾐují aHsol┗o┗at, ┗ jaké hodiﾐo┗é dotaIi a ┗ jaké ┗ariaﾐtě. 

Dále upozorňujeﾏe, že variantu aktivity e) inkluze ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ průHěhu realizaIe projektu zﾏěﾐit za 
jiﾐou ┗ariaﾐtu DVPP aﾐi další jiﾐou akti┗itu, jelikož H┞ se jedﾐalo o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi jiﾐého 
speIifiIkého Iíle projektu, ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kap. Α.ヲ.ヲ. 
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2.II/7 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 

8 hodin 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dalšího ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Jedﾐotka uﾏožﾐí poz┗at 
lektora příﾏo do škol┞, a tak ušetřit pedagogůﾏ Ieﾐﾐý čas. 

Aktivita je koﾐIipo┗áﾐa tak, že uﾏožňuje zajistit ┗zdělá┗áﾐí pro 
Ielý pedagogiIký sHor či jeho podstatﾐou část tak, aH┞ H┞lo 
ﾏožﾐé z podpořeﾐé skupiﾐ┞ pedagogů ┗┞t┗ořit týﾏ s iﾐo┗ačﾐíﾏ 
poteﾐIiáleﾏ sIhopﾐýﾏ půsoHit ﾐa koﾏpeteﾐIe, ale i hodnoty 

a postoje ostatﾐíIh pedagogů ┗e škole. Pokud je pod RED_IZO 

škol┞ zřízeﾐa i školﾐí družiﾐa/školﾐí kluH, ﾏohou se ┗zdělá┗aIí 
akIe účastﾐit i pedagogo┗é ŠD/ŠK. Jedﾐá se o jedeﾐ ┗zdělá┗aIí 
prograﾏ DVPP o rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodiﾐ, který podpoří 
v daﾐé škole koﾐIept společﾐého ┗zdělá┗áﾐí. Kurz přispěje 
k roz┗oji koﾏpeteﾐIí pedagogů pro práIi s heterogeﾐﾐí skupiﾐou 
žáků, ┗e které jsou ┗zdělá┗áﾐí i žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí ふ┗četﾐě těIh ┗ pr┗ﾐíﾏ stupﾐi podpor┞ぶ. Vzdělá┗áﾐí 
ﾏůže Hýt zaﾏěřeﾐo také ﾐa podporu Hezpečﾐého kliﾏatu ┗e 
škole/třídáIh, Hudo┗áﾐí týﾏu škol┞ a podporu spolupráIe, práIi 
s ﾐasta┗o┗áﾐíﾏ Iílů a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíﾏ ┗ýsledků učeﾐí žáků ふse 
z┗láštﾐíﾏ zřeteleﾏ ﾐa žák┞ s potřeHou podpor┞). 

Doporučeﾐý počet uIhazečů pro ┗olHu této akti┗it┞ je alespoň 
polovina pedagogiIkého sHoru. Akti┗itu je proto třeHa z┗olit 
ﾐásoHﾐě podle počtu pedagogů, kteří se DVPP zúčastﾐí. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol, školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh 
klubů ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího prograﾏu ┗ časo┗é dotaIi Β hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP 
┗šeIh účastﾐíků; 

2. skeﾐ┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů u příjeﾏIe ふﾏůže 
Hýt ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP ┗šeIh účastﾐíků; 

2. origiﾐál┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů ふﾏůže Hýt 
nahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 
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3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola účasti pedagogů ﾐa 
kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
kurzu). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 1 360 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Vzhledem k toﾏu, že se jedﾐá o týﾏo┗ou akti┗itu, ﾐeﾐí ﾏožﾐé šaHloﾐu z┗olit pouze jedeﾐkrát pro 
jedﾐoho pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

ŠaHloﾐa Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru zaﾏěřeﾐého ﾐa iﾐkluzi IhIe škol┞ podpořit ┗ ﾏožﾐosti 
┗zdělá┗áﾐí připra┗eﾐého ┗íIe „ﾐa ﾏíru“ koﾐkrétﾐí škole ふči ┗ případě ﾏalýIh škol i skupiﾐ┞ školぶ. 
Téﾏata je ﾏožﾐé ┗olit tak, aH┞ ﾏěla poteﾐIiál k za┗áděﾐí či roz┗oji iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Akti┗it┞ 
Hudou proHíhat příﾏo ┗ Hudo┗ě škol┞, ale je ﾏožﾐé je realizo┗at i ﾏiﾏo školu. Vzdělá┗áﾐí Hude 
orieﾐto┗áﾐo ﾐapříklad ﾐa téﾏata: Hudo┗áﾐí kultur┞ škol┞ z hlediska ┗zdělá┗áﾐí žáků s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí, proHleﾏatiku soIiálﾐího zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a jeho důsledků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užití 
indexu inkluze, ﾐa spolupráIi s asistentem pedagoga, problematiku heterogenity skupiny a klimatu 

tříd┞, práIi s kulturﾐí odlišﾐostí ┗ české škole atd. 
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2.II/8 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )Š 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

c) cizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh škol.  

Podﾏíﾐkou je ┗┞t┗ořeﾐí ﾏiﾐitýﾏu ve spolupráIi tří 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Pedagogo┗é se ┗ průHěhu 10 po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, Hudou sIházet 
s Iíleﾏ pláﾐo┗at, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity 

v jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh teﾏatiIkýIh ┗ariaﾐt. 

RealizaIe akti┗it┞ ﾏůže Hýt ﾐapláﾐo┗áﾐa i ﾐa kratší doHu, 
ﾐapříklad ﾐa jedﾐo pololetí, či dokoﾐIe čt┗rtletí – podle 

předpokládaﾐé iﾐteﾐzit┞ setká┗áﾐí. 

Vzdělá┗aIí I┞klus v délIe ヱヰ hodiﾐ pro každého pedagoga 
obsahuje: 

 šest hodiﾐ společﾐého pláﾐo┗áﾐí a refle┝í 
(1 hodina = 60 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ hospitaIí u kolegů (1 hodina = 45 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ refle┝e hospito┗aﾐýIh hodiﾐ 

(1 hodina = 60 minut).  

Vzdělá┗aIí I┞klus Hude ┗ ráﾏIi akti┗it┞ realizo┗áﾐ dvakrát. Každý 
pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodiﾐ spolupráIe. 

Hodiﾐ┞ hospitaIe ﾏohou Hýt u ﾏalotřídﾐíIh škol ﾐahrazeﾐ┞ 
hodiﾐaﾏi další spolupráIe, pokud z praktiIkýIh dů┗odů ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé u┗olﾐit pedagoga do role hospitujíIího. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
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Výstup akti┗it┞ Tři absolventi d┗ou uIeleﾐýIh bloků ┗zájeﾏﾐé spolupráIe 
pedagogů v Ielko┗é délIe d┗aIet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga 

Jednotka ┗ýstupu Tři aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
v Ielko┗é délIe deset hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

sken zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 ráﾏIo┗ý pláﾐ spolupráIe ふ┗četﾐě u┗edeﾐí předﾏětů, 
které pedagogo┗é ┗┞učujíぶ; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí 
a společﾐé refle┝e z ┗lastﾐí ┗ýuk┞ a doporučeﾐí pro 
další práIi zapojeﾐýIh pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí hospitaIí ふpřípadﾐě zdů┗odﾐěﾐí 
ﾐe┗┞užití hospitaIe a u┗edeﾐí, jak byly hodiny 

aloko┗aﾐé ﾐa hospitaIe ┗┞užit┞ぶ; 

 reflexe pedagogů z každé realizo┗aﾐé hospitaIe 

┗četﾐě u┗edeﾐí data a času koﾐáﾐí refle┝e 
a doporučeﾐí pro další práIi; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé škol┞/školského 
zařízeﾐí skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě 
zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo 
iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 

pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
realizo┗aﾐého setkáﾐí/hospitaIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa 
ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí setkáﾐí/hospitaIeぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 16 912 
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Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

8 456 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů je zlepšit učeﾐí každého žáka. Profesﾐí roz┗oj pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků se odehrá┗á Hezprostředﾐě ┗e třídáIh ﾐeHo nad auteﾐtiIkýﾏi žáko┗skýﾏi ┗ýkoﾐ┞, ┗┞uží┗á 
forﾏu soIiálﾐího učeﾐí. Bude uplatňo┗áﾐ tz┗. priﾐIip ン S – společﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, 
společﾐá refle┝e. 

ŠaHloﾐa uﾏožﾐí ┗┞t┗ořit ┗e školáIh skupiﾐ┞ akti┗ﾐíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se společﾐě 
zaﾏěří ﾐa roz┗oj koﾐkrétﾐího aspektu jejiIh práIe. Je ┗hodﾐá pro pedagogy, kteří Ihtějí ┗ýsledk┞ s┗é 
práIe zlepšo┗at forﾏaﾏi kolegiálﾐí podpor┞. V pojetí šaHloﾐ┞ jde o společﾐou/partﾐerskou práIi tří 
pedagogů, kteří usilují o to, aH┞ se ┗ jejiIh hodiﾐáIh každý žák ﾏohl ﾐaučit ﾐěIo hodﾐotﾐého. Měli H┞ 
Hýt ┗ partﾐerskéﾏ ┗ztahu a ﾐa┗zájeﾏ si přiﾐášet užitečﾐé podﾐět┞. Pedagogeﾏ je ﾏíﾐěﾐ jakýkoli┗ 
pedagogiIký praIo┗ﾐík škol┞, tj. i asisteﾐt pedagoga, speIiálﾐí pedagog apod. U pedagogů, kteří 
ﾐe┗┞učují, jsou hodiny hospitace ┗e ┗ýuIe ﾐahrazeﾐ┞ hodiﾐaﾏi další spolupráIe. 

Jedﾐotli┗é krok┞ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe: 

 Uskutečﾐí se ﾏiﾐiﾏálﾐě tři setkáﾐí ke společﾐéﾏu pláﾐo┗áﾐí.  
 Pedagogo┗é ﾐejpr┗e společﾐě připra┗í růzﾐé ﾏetod┞ a postup┞, které podporují koﾐkrétﾐí 

z┗oleﾐé téﾏa. 
 Následﾐě je aplikují ┗e ┗ýuIe. 
 Na dalšíﾏ setkáﾐí ﾐejpr┗e reflektují s┗é zkušeﾐosti a po jejiIh zhodﾐoIeﾐí pláﾐují další akti┗it┞. 

Refle┝e proHěhﾐe ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi žáka/žáků. 

 Délku jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí a ﾐásledﾐýIh refle┝í si staﾐo┗í pedagogo┗é 
sami, v součtu ale ﾏusí dosáhﾐout ヱヲ hodiﾐ ふdva cykly po šesti hodiﾐáIhぶ. 

 )apojeﾐí pedagogo┗é Hudou ┗ průHěhu jedﾐoho I┞klu alespoň d┗akrát ┗zájeﾏﾐě hospito┗at ┗e 
s┗é ┗ýuIe. To zﾐaﾏeﾐá, že každý zapojeﾐý pedagog ﾐa┗ští┗í jedﾐu ┗┞učo┗aIí hodiﾐu 
realizo┗aﾐou každýﾏ z kolegů ┗ ﾏiﾐitýﾏu. 

 HospitujíIí pedagog se sejde s kolegou, jehož hodiﾐu ﾐa┗ští┗il, k reflexi hodiny, kde budou 

zhodﾐoIeﾐ┞ ﾐejeﾐoﾏ čiﾐﾐosti pedagoga, ale také  proIes┞ a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi 
žáka. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé škol┞, 
ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího 
prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Běheﾏ realizaIe akti┗it┞ se pedagog zapojí d┗akrát jako hospitujíIí a ┗e d┗ou s┗ýIh ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐáIh Hude ﾏít ┗e ┗ýuIe ﾐaopak hospitaIi dalšího pedagoga z ﾏiﾐitýﾏu. Hospito┗aﾐý pedagog 
ﾐásledﾐě ┗e spolupráIi s hospitujíIíﾏ zpraIuje píseﾏﾐou refle┝i. 

Pedagogo┗é ┗┞užijí odHorﾐou literaturu pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh 
zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí) Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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2.II/9 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ základﾐíIh škol ┗e z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ 
jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě žáků, a to 
prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ 
z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí. 

PedagogiIký praIo┗ﾐík ┗e spolupráIi s ┗edeﾐíﾏ „┗┞sílajíIí“ 
základﾐí škol┞ ideﾐtifikuje oblasti/oblast, ve které IhIe roz┗íjet 
s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti. Na základě toho ┗┞Herou 
„hostitelskou“ školu/školské zařízeﾐí (dále jeﾐ „hostitelská 
škola“ぶ a tu oslo┗í s žádostí o spolupráIi. Na hostitelské škole 
bude s pedagogem z ┗┞sílajíIí škol┞ spolupracovat pedagog-

prů┗odIe. Vžd┞ se ﾏusí jedﾐat o jiﾐou školu ふrozdílﾐé IČO, resp. 

RED_I)O příjeﾏIe a hostitelské škol┞ぶ. SpolupráIe v Ielko┗é 
doHě tr┗áﾐí ﾏiﾐ. ヱヶ hodiﾐ spočí┗á ┗ pro┗edeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě dvou 

ﾐá┗ště┗ ┗┞Hraﾐého pedagoga z ┗┞sílajíIí základﾐí škol┞ Hěheﾏ ヱヰ 
po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, ┗ hostitelské 
škole. Sﾏ┞sleﾏ je získáﾐí a přeﾐos příkladů doHré pra┝e. 

Polovina z ヱヶ hodiﾐ je ┗┞hrazeﾐa ﾐá┗ště┗áﾏ pedagoga z ┗┞sílajíIí 
základﾐí škol┞ ﾐa hostitelské škole. )Hý┗ajíIíIh Β hodiﾐ 
spolupraIujíIí pedagogo┗é ﾏohou rozdělit podle s┗ého u┗ážeﾐí 
ﾐa přípra┗u ﾐá┗ště┗, společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další 
práIi. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog z ┗┞sílajíIí 
základﾐí škol┞ ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Dva absolventi dvou ucelenýIh bloků ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
v celko┗é délIe šestﾐáIt hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Dva aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý 
v délIe osm hodin 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh s ﾐásledujíIíﾏ oHsahem: 

 ideﾐtifikaIe hostitelské škol┞; 

 jﾏéﾐa oHou pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗; 

 sIéﾐáře ﾐá┗ště┗; 

 společﾐá refle┝e a doporučeﾐí pro další práIi; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
z ┗┞sílajíIí základﾐí škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího 
sdíleﾐí; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é jsou zaﾏěstﾐaﾐí 
v zapojeﾐýIh školáIh/škole a školskéﾏ zařízeﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů a statutárﾐíIh 
orgáﾐů oHou škol/škol┞ a školského zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh; 

2. pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro pedagoga 

příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞); 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká koﾐtrola realizaIe 
ﾐá┗ště┗┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 9 010 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

4 505 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Ná┗ště┗┞ ┗ hostitelské škole se koﾐají Hěheﾏ Hěžﾐé praIo┗ﾐí doH┞ oHou pedagogů tak, aH┞ se pedagog 

ﾏohl iﾐspiro┗at tíﾏ, jak se daﾐé akti┗it┞ realizují ┗ Hěžﾐéﾏ pro┗ozu škol┞/školského zařízeﾐí.  

SpolupraIujíIí učitelé ┗┞užijí I┞klus – pláﾐo┗áﾐí, realizaIe ﾐá┗ště┗┞, refle┝e, úpra┗a a další pláﾐ, ┗četﾐě 
přeﾐosu iﾐforﾏaIí do ┗┞sílajíIí škol┞, tíﾏ, že podpořeﾐý pedagogiIký praIo┗ﾐík z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí 
předáﾐí získaﾐýIh pozﾐatků s┗ýﾏ dalšíﾏ kolegůﾏ. 

Ná┗rh ﾏožﾐého sIéﾐáře: 

1. Před ﾐá┗ště┗ou připra┗í společﾐě oHa pedagogo┗é sIéﾐář ﾐá┗ště┗┞. 

2. ProHěhﾐe ﾐá┗ště┗a ┗ Iílo┗é škole. 

3. Po ﾐá┗ště┗ě pedagogo┗é ┗┞hoto┗í zápis o pro┗edeﾐé ﾐá┗ště┗ě, který Hude oHsaho┗at 
společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další práIi. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ ﾐapříklad popíše 
způsoH užití ﾐo┗ýIh pozﾐatků ┗ pra┝i do s┗ého pedagogiIkého portfolia.  
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4. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ ze s┗é škol┞. 
 

VýHěr ┗hodﾐé hostitelské škol┞ lze pro┗ést ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí, případﾐě ﾐa základě 
koﾐtaktů a iﾐforﾏaIí získaﾐýIh ﾐapř. z odHorﾐýIh časopisů, iﾐterﾐetu ふ┘eHo┗é stráﾐk┞ škol, ┘eH ČŠI 
aj.), kde saﾏotﾐé škol┞ ideﾐtifikují s┗é silﾐé stráﾐk┞ a zájeﾏ přijﾏout pedagog┞ z jiﾐýIh škol. Ná┗ště┗u 
realizuje pouze pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ v hostitelské škole, pedagog-prů┗odIe z hostitelské škol┞ 

reIipročﾐě ﾐá┗ště┗u ┗e ┗┞sílajíIí škole nerealizuje. 

Příklad┞ oHlastí, ┗e kterýIh ﾏohou škol┞ roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 čteﾐářská graﾏotﾐost; 

 ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

 usﾐadňo┗áﾐí přeIhodu ﾏezi stupﾐi ┗zděláﾐí; 

 podnikavost; 

 pre┗eﾐIe šikaﾐ┞; 

 společﾐé ┗zdělá┗áﾐí; 

 ﾐadaﾐí žáIi ┗e ┗ýuIe apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, dohoda o spolupráIi ﾏezi školaﾏi, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/10 Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka ┗ )Š 

In┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh škol (a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků školﾐíIh družiﾐ a 
školﾐíIh kluHů a HudouIíIh pedagogůぶ v oblasti podpory 

společﾐého ┗zdělá┗áﾐí, roz┗oje základﾐíIh graﾏotﾐostí ふČG 
a MGぶ a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. Dík┞ spolupráIi se zlepší 
k┗alita ┗ýuk┞, která Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ žáků. 

Akti┗ita je určeﾐa pro d┗a pedagog┞, kteří společﾐě ﾐapláﾐují 
a zrealizují ヱヰ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ v průHěhu pěti po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Po každé ┗┞učo┗aIí 
hodiﾐě proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod 
a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ žáků.   

Celý I┞klus je t┗ořeﾐ ヱヰ hodiﾐaﾏi ┗ýuk┞ (1 hodina = 45 minut) 

a ヱヰ hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗ýuku a refle┝e (1 hodina = 60 minut). 

Jedﾐá se Ielkeﾏ o ヲヰ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga. 

Druhý pedagog ┗e třídě ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký 
praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 

praIo┗ﾐíka jiﾐé škol┞, ﾐeHo pedagogiIkého praIo┗ﾐíka školﾐí 
družiﾐ┞/školﾐího kluHu, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího 
ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského 
studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu 
regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol, školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh 
kluHů ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Dva absolventi deseti uIeleﾐýIh bloků ┗zájeﾏﾐé spolupráIe 
pedagogů v Ielko┗é délIe d┗aIet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga 

Jednotka ┗ýstupu Dva absolventi uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
┗ délIe d┗ě hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zázﾐaﾏu z realizace taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ obsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodinu; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐaﾐí u příjeﾏIe; při zapojeﾐí praIo┗ﾐíka z jiﾐé 
škol┞/školského zařízeﾐí skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ; v 
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případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu, 

nebo indexu ze 4. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIíIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヱヰ hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhla taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuk┞ (pokud by kontrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 150 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

815 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Tandemo┗á ┗ýuka ﾐeﾐí hospitace, kd┞ jedeﾐ pedagog ┗┞učuje a druhý pozoruje. Jedﾐá se o společﾐou 
┗ýuku, kd┞ oHa pedagogo┗é ┗┞učují ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐé podoH┞ 
a ﾏůže se také ┗┞┗íjet ┗ čase ふtak, jak Hudou ﾐarůstat koﾏpeteﾐIe spolupraIujíIíIh pedagogůぶ. Role 

jedﾐotli┗ýIh pedagogů se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit i ┗ průHěhu jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞/lekIe. Součástí 
spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. 

Jedﾐotka podpoří pedagog┞ ┗ ﾐásledujíIích dovednostech: 

 SeHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je schopen reflektovat svou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí. 

 Pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagogo┗é ﾏohou ┗┞užít odbornou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzory dokumentů (zázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí) budou z┗eřejﾐěﾐy ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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2.II/11 CLIL ┗e ┗ýuIe ┗ )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je prohlouHit zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ふtěIh, 
kteří ﾐe┗┞učují ┗zdělá┗aIí oHor Cizí jaz┞kぶ a záro┗eň z┗ýšit jejiIh 
koﾏpeteﾐIe ┗e ┗┞uží┗áﾐí ﾏetod┞ CLIL39 při ┗ýuIe ﾐejaz┞ko┗ýIh 
předﾏětů. 

Pedagog, který ┗┞učuje z┗oleﾐý Iizí jaz┞k ふdále jeﾐ „pedagog-

lektor“ぶ, po┗ede s┗é dva kolegy-pedagog┞, kteří z┗oleﾐý Iizí 
jaz┞k ﾐe┗┞učují aﾐi ﾐeﾏají odHorﾐou k┗alifikaIi pro ┗ýuku 
z┗oleﾐého Iizího jaz┞ka ふdále jeﾐ „pedagog-ﾐejaz┞kář“ぶ; toto 
oﾏezeﾐí ﾐeplatí pro pedagog┞ ヱ. stupﾐě.  

Pedagog-lektor připra┗í a zrealizuje pro s┗é kolegy v průHěhu 
pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, 
miniﾏálﾐě ヲヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí Iizího jaz┞ka ┗ délIe tr┗áﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut. Cíleﾏ lekIí je získáﾐí ┗ětší jistot┞ 
v koﾏuﾐikačﾐíIh do┗edﾐosteIh a přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ 
CLIL do ┗ýuk┞. 

Pedagog-lektor ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-

nejazykářeﾏ připra┗í pět CLIL ﾏiﾐilekIí ふakti┗ita ┗ jedﾐé 
┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, které Hudou 
v průHěhu tr┗áﾐí akti┗it┞ realizo┗áﾐ┞ pedagogeﾏ-ﾐejaz┞kářeﾏ 
v jíﾏ ┗edeﾐéﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ oHoru. Po realizaIi každé ﾏiﾐilekIe 
bude provedena reflexe nejenom vzhledem k čiﾐﾐosteﾏ 
pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi 
žáka. 

Jedeﾐ I┞klus ted┞ oHsahuje Ielkeﾏ ンヰ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-ﾐejaz┞káře a sestá┗á z 25 hodiﾐ ┗ýuko┗ýIh lekIí Iizího 
jazyka a pěti hodin přípra┗┞ a reflexe CLIL ﾏiﾐilekIí. Jako 

┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají dva pedagogo┗é-ﾐejaz┞káři. 

Pro lepší aplikaIi CLIL do ┗ýuk┞ doporučujeﾏe, aH┞ se 

pedagogo┗é-ﾐejaz┞káři zúčastﾐili ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP 
k zapojeﾐí ﾏetod┞ CLIL do ┗ýuk┞. Jedﾐá se o doporučeﾐí. 
Absolvo┗áﾐí DVPP ﾐeﾐí po┗iﾐﾐé a ﾐeﾐí předﾏěteﾏ koﾐtrol┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh a středﾐíIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

                                                           
39 Content and Language Integrated Learning – je ﾏ┞šleﾐka iﾐtegraIe oHsaho┗ého a jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí. )áﾏěreﾏ je 
┗┞učo┗at ┗┞Hraﾐý předﾏět ﾐeHo předﾏět┞ ﾐeHo jejiIh části prostředﾐiIt┗íﾏ Iizího jaz┞ka. 
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Výstup akti┗it┞ Dva absolventi pěti ucelenýIh bloků spolupráIe učitelů při 
přípra┗ě a realizaIi CLIL v Ielko┗é délIe třiIet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga 

Jednotka ┗ýstupu Dva absolventi uceleného bloku spolupráIe učitelů při přípra┗ě 
a realizaci CLIL ┗ délIe šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ CLIL ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヲヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí Iizího 
jaz┞ka ┗ délIe tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヱヰ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-ﾐejaz┞kářů 
z každé realizo┗aﾐé CLIL ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí refle┝e; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí 
o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe aktivity CLIL; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi pěti CLIL 

ﾏiﾐilekIí ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ ted┞ ヱヰ zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 

pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP); 

4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a CLIL ┗ýuk┞ / 

minilekce ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ / minilekce). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 28 185 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

5 637 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 
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Metoda CLIL z┗┞šuje atrakti┗itu ┗ýuk┞ tíﾏ, že propojuje Iizí jaz┞k s jiﾐýﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ oHoreﾏ a přispí┗á 
ke z┗┞šo┗áﾐí jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. Bližší iﾐforﾏaIe o ﾏetodě CLIL ﾐa portále ┘┘┘.r┗p.Iz 
ふﾐapříklad http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17407/pojem-clil.html/).  

Dalšíﾏ Iíleﾏ jedﾐotk┞ je posíleﾐí spolupráIe ﾏezi pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ ふrůzﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh 
oHorů40ぶ u┗ﾐitř škol┞. )kušeﾐosti z projektů E┗ropského soIiálﾐího foﾐdu z prograﾏo┗ého oHdoHí ヲヰヰΑ-

ヲヰヱン ukazují, že propojo┗áﾐí učitelů je silﾐýﾏ zdrojeﾏ z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ pedagogiIké práIe. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé 
základﾐí ﾐeHo středﾐí škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. 
ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studeﾐteﾏ ふdle ┗ýše u┗edeﾐéhoぶ 
ﾏůže Hýt jak pedagog-ﾐejaz┞kář, tak pedagog-lektor. 

Každý pedagog-ﾐejaz┞kář připra┗í pět CLIL ﾏiﾐilekIí ふakti┗ita ┗ jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délIe 
cca 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ. MiﾐilekIi ┗ede ┗ průHěhu hodiﾐ┞ příﾏo pedagog-ﾐejaz┞kář.  

V┞užitíﾏ jedﾐotk┞ škola uﾏožﾐí zlepšit/ziﾐteﾐzi┗ﾐit spolupráIi ﾏezi pedagog┞ růzﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh 
oHorů, z┗ýšit zﾐalosti Iizího jaz┞ka u pedagogů jiﾐýIh aproHaIí a praktiIk┞ začít ┗┞uží┗at ﾏetodu CLIL. 
Pedagog, který Hude s┗é koleg┞ lektorsk┞ ┗ést, z┗ýší s┗é koﾏpeteﾐIe lektora. ŽáIi Hudou ﾏít ┗ětší 
příležitost použí┗at Iizí jaz┞k. Ve škole tak dojde ke z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí. 

Dále doporučujeﾏe, aH┞ H┞la jaz┞ko┗á úro┗eň pedagogů-ﾐejaz┞kářů ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐa úro┗ﾐi Bヲ dle SERR 
ふSpolečﾐý e┗ropský refereﾐčﾐí ráﾏeI pro jaz┞k┞ぶ. PostačujíIí jaz┞ko┗á úro┗eň je ﾐa z┗ážeﾐí ředitele 
škol┞. 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka41 o realizaci CLIL minilekce v hodiﾐě, kterou připra┗il pedagog-

lektor ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogem-ﾐejaz┞kářeﾏ.  

Vzory dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí) budou z┗eřejﾐěﾐy ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
40 Pedagog-lektor ┗┞učuje ┗zdělá┗aIí oHor Cizí jaz┞k, pedagogo┗é-ﾐejaz┞káří ﾐe┗┞učují ┗zdělá┗aIí oHor Cizí jaz┞k. Toto 
oﾏezeﾐí ﾐeplatí pro pedagog┞ pr┗ﾐího stupﾐě. 
41 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „CLIL šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17407/pojem-clil.html/
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2.II/12 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe v )Š 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

b) matematická graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ šaHloﾐ┞ je prohlouHit profesﾐí koﾏpeteﾐIe 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků základﾐíIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐé spolupráIe s ┗┞užitíﾏ pr┗ků ﾏeﾐtoriﾐgu. 

OHsaheﾏ šaHloﾐ┞ je spolupráIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 
který ﾏá zkušeﾐosti a potřeHﾐé zﾐalosti ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti 

foreﾏ a ﾏetod práIe ふdále jeﾐ „pedagog-e┝pert“ぶ s dalšíﾏi 
d┗ěﾏa koleg┞ ふdále jeﾐ „pedagog-začátečﾐík“ぶ. 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ ﾐo┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe 
pedagoga.  

Podﾏíﾐkou realizaIe akti┗it┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečﾐík┞ a společﾐě 
zrealizují ┗zdělá┗aIí I┞klus: 

Pedagog-e┝pert připra┗í a zrealizuje pro pedagogy-začátečﾐík┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pět hodin (po 60 minutáIhぶ ┗zdělá┗aIíIh 
setkáﾐí/lekIí/ﾏeﾐtorskýIh rozho┗orů z koﾐkrétﾐího, předeﾏ 
z┗oleﾐého, oHoru.  Cíleﾏ setkáﾐí je sezﾐáﾏeﾐí se s ﾐo┗ou 
forﾏou či ﾏetodou, případﾐě získáﾐí ┗ětší jistot┞ ┗ jejíﾏ 
použí┗áﾐí, a ﾐásledﾐá přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ do příﾏé 
┗ýuk┞ realizo┗aﾐé pedagogem-začátečﾐíkeﾏ. 

Pedagog-e┝pert dále ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi (aktivita 

v jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě ┗ délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, která Hude 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ ﾐásledﾐě realizo┗áﾐa Hěheﾏ příﾏé 
┗ýuk┞ ┗ jíﾏ ┗edeﾐéﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ oHoru. 
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Po realizaci minilekce bude ve spolupráIi pedagoga-experta 

a pedagogů-začátečﾐíků pro┗edeﾐa refle┝e ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ 
k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi žáka. 

Jeden cyklus obsahuje celkem šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-začátečﾐíka a sestá┗á z pěti hodin ┗ýuko┗ýIh lekIí 
ﾐo┗é ﾏetod┞ a z jedﾐé hodiny přípra┗┞ a reflexe minilekce. Jako 

┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají dva pedagogo┗é-začátečﾐíIi. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Dva absol┗eﾐti Hloku spolupráIe pedagogů při přípra┗ě 
a realizaIi ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ýuk┞ v Ielko┗é délIe ヶ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí ┗ délIe 
tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヲ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-začátečﾐíků 
z každé realizo┗aﾐé ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí refle┝e; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí 
o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe akti┗it┞; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi jedﾐé 
ﾏiﾐilekIe ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ ted┞ d┗ou zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ či 
ﾏiﾐilekIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ぶ. 
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Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 637 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ tako┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe pedagoga, které předsta┗ují ﾐo┗é přístup┞ 
k základﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗ýuk┞ apod. SpolupráIe ┗ oHlasti iﾐkluze ﾏůže Hýt 
zaﾏěřeﾐa ﾐa oHeIﾐější téﾏata, která z┗┞šují koﾏpeteﾐIe pedagogů z hlediska společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
a osoHﾐostﾐího roz┗oje, ted┞ ﾐapříklad ﾐa refle┝i a seHerefle┝i, pláﾐo┗áﾐí ┗ýuk┞ ふz hlediska Iílů, oHsahu, 
metod a iﾐdi┗idualizaIeぶ, podporu učeﾐí ふﾏoti┗aIe žáků, difereﾐIiaIe, kliﾏa atd.ぶ, apod. V případě 
┗olH┞ tématu iﾐkluze je Iíleﾏ i iﾐdi┗idualizo┗aﾐá podpora profesﾐího růstu, ┗četﾐě práIe s hodnotami 

a postoji a příspě┗ek k osoHﾐostﾐíﾏu růstu pedagoga-začátečﾐíka. 

Každý pedagog-začátečﾐík připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita ┗ jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délce 

cca 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ. MiﾐilekIi ┗ede ┗ průHěhu hodiﾐ┞ příﾏo pedagog-začátečﾐík. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé 

základﾐí škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studeﾐteﾏ ふdle ┗ýše u┗edeﾐéhoぶ 
ﾏůže Hýt jak pedagog-začátečﾐík, tak pedagog-expert. 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka42 o realizaIi ﾏiﾐilekIe ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ hodiﾐě, kterou připra┗il 
pedagog-expert ve spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ.  

Vzory dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí) budou z┗eřejﾐěﾐy ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
42 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „No┗é ﾏetod┞ šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 
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2.II/13 Profesﾐí roz┗oj pedagogů )Š prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ základﾐíIh škol ┗e z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ 
jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě žáků, a to 

prostředﾐiIt┗íﾏ odHorﾐě ┗edeﾐé super┗ize/mentoringu/ 

koučiﾐku. 

)ákladﾐí škola ┗┞užije služHu skupiﾐo┗é super┗ize/mentoringu/ 

koučiﾐku v Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za oHdoHí ヱヰ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka doplﾐěﾐou 
o iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/mentoriﾐg/koučiﾐk v Ielko┗éﾏ rozsahu 
10 hodin za oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh 
proHíhá ┗ýuka. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku se zúčastﾐí ン až 
8 pedagogů. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče v základﾐí škole 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků super┗ize/mentoringu/ 

koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že supervizor/ 

ﾏeﾐtor/kouč ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe a 

ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ 
rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků 
supervizora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e – ﾐapř. ži┗otopis, 

pot┗rzeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku super┗ize/mentoringu/ 

koučiﾐku); 

4. skeﾐ zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče.  

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. origiﾐál zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče; 

3. úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikaIe 
supervizora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
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dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e, pot┗rzeﾐí 
o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku); 

4. origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi školou 
a supervizorem/ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ ふpřípadﾐě praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a/DPČ/DPPぶ; 

5. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola ┗ průHěhu koﾐáﾐí 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpory 

pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 31 191 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ supervize je poﾏoIi pedagogiIkéﾏu sHoru základﾐí škol┞ reflekto┗at a zkouﾏat proIes s┗é práIe 
a týﾏo┗é spolupráIe, u┗ažo┗at o s┗é praIo┗ﾐí roli, s┗ýIh potřeHáIh, proHléﾏo┗ýIh situaIíIh, eﾏoIíIh 
a ┗ztazíIh ┗ základﾐí škole. Podpora super┗izora ﾏá ﾐásledﾐě dopad do pra┝e pedagogů, a to zejﾏéﾐa 
v oHlasteIh odHorﾐého přístupu k žákůﾏ, rodičůﾏ a dalšíﾏ osoHáﾏ, z┗┞šo┗áﾐí efekti┗it┞ ﾏetod práIe 
ふzlepšo┗áﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐíぶ, osoHﾐostﾐího odborného růstu, duše┗ﾐího zdra┗í, poziti┗ﾐího 
ps┞IhosoIiálﾐího kliﾏatu škol┞. Super┗ize poﾏáhá řešit základﾐí otázk┞ profesioﾐálﾐí práIe pedagogů. 

Mentoring je ﾏetoda kolegiálﾐí podpor┞, při které ﾏeﾐtor posk┞tuje podporu, ┗edeﾐí, předá┗áﾐí 
┗ědoﾏostí a do┗edﾐostí pedagogiIkéﾏu sHoru základﾐí škol┞ s Iíleﾏ usﾐadﾐit jiﾏ koﾏple┝ﾐí 
osoHﾐostﾐí, edukati┗ﾐí a profesﾐí roz┗oj. Cíleﾏ ﾏeﾐtoriﾐgu ┗ základﾐí škole je Hudo┗áﾐí poziti┗ﾐího 
klimatu škol┞, tříd┞, které posk┞tuje žákůﾏ poIit Hezpečí a jistot┞, Hudo┗áﾐí kladﾐýIh ┗ztahů ﾏezi 
žákeﾏ, pedagogeﾏ a ostatﾐíﾏi žák┞, ﾐapoﾏáháﾐí sta┗ěﾐí ﾏostů ﾏezi školou a rodiﾐou ﾐa Házi 
┗zájeﾏﾐé dů┗ěr┞, ro┗ﾐoprá┗ﾐýIh a upříﾏﾐýIh ﾏezilidskýIh ┗ztahů ﾏezi pedagogeﾏ a rodičeﾏ, 
┗┞t┗ářeﾐí ┗ztahu žáka ke ┗zdělá┗áﾐí, k posíleﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k žákůﾏ tak, aby byly 

respekto┗áﾐ┞ a uspokojo┗áﾐ┞ jeho iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a ﾏožﾐosti. 

Koučiﾐk předsta┗uje dů┗ěr┞hodﾐý ┗ztah, který ﾐapoﾏáhá klieﾐto┗i podﾐikﾐout koﾐkrétﾐí krok┞ za 
účeleﾏ dosažeﾐí jeho ┗ize, jeho Iíle ﾐeHo přáﾐí. Koučiﾐk ┗┞uží┗á proIesů zkouﾏáﾐí a seHeoHje┗o┗áﾐí 
k Hudo┗áﾐí klieﾐto┗a u┗ědoﾏěﾐí a přijetí zodpo┗ědﾐosti, kterého dosahuje prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětší 
struktur┞, podpor┞ a akti┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞. ProIes koučiﾐku poﾏáhá klieﾐto┗i ﾐejeﾐ přesﾐě defiﾐo┗at 
jeho Iíle, ale také i těIhto Iílů dosaho┗at r┞Ihleji a s ┗ětší efekti┗itou, ﾐež pokud H┞ koučiﾐku 
ﾐe┗┞uží┗al. 

Koučiﾐk je účiﾐﾐá ﾏetoda osoHﾐího roz┗oje, která forﾏou ┗edeﾐého rozho┗oru: 

aぶ poﾏáhá k: 
• u┗ědoﾏěﾐí si toho, Io přesﾐě IhIeﾏe jiﾐak a proč, 
• obje┗eﾐí ﾏožﾐýIh Iest, jak toho dosáhﾐout, 
• ┗┞kročeﾐí a ┗┞tr┗áﾐí ﾐa ┗┞Hraﾐé Iestě. 
 

Hぶ uﾏožňuje: 
• podí┗at se ﾐa s┗ou situaIi z ┗íIe úhlů pohledu,  
• ﾐajít ┗ soHě to ﾐejlepší řešeﾐí s┗é situaIe, 
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• z┗ýšit zodpo┗ědﾐost a dů┗ěru ┗ seHe. 

Skupiﾐo┗á super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふdoporučo┗aﾐá forﾏa realizaIe d┗ě hodiﾐ┞ jedeﾐkrát za 
ﾏěsíI = ヱヰ super┗izí/setkáﾐí s ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ za doHu, po kterou proHíhá akti┗itaぶ. Iﾐdi┗iduálﾐí 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk pak Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふ┗ součtu za ┗šeIhﾐ┞ pedagog┞, kteří iﾐdi┗iduálﾐí 
super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/ aHsol┗ujíぶ. 

ŠaHloﾐa je určeﾐa pro skupiﾐu ン až Β pedagogů. Skupiﾐu čítajíIí ﾏéﾐě ﾐež ン pedagog┞ ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
podpořit. ŠaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗olit ﾐásoHﾐě. Je rozhodﾐutíﾏ ředitele škol┞, zda ┗ případě, že IhIe z┗olit 
akti┗itu ﾐapř. pro Γ až ヱヰ pedagogů, z┗olí šaHloﾐu jedeﾐkrát a Ielá skupiﾐa Hude podpořeﾐa společﾐě 
ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize, ﾐeHo zda z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, pedagog┞ rozdělí a každá skupiﾐa Hude 
podpořeﾐa ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize z┗lášť43. 

Iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk aHsol┗ují pedagogičtí praIo┗ﾐíIi po dohodě s ┗edeﾐíﾏ 
základﾐí škol┞. 

Požada┗k┞ ﾐa super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče: 

 je aHsol┗eﾐteﾏ ﾏagisterského ┗┞sokoškolského ┗zděláﾐí ┗ oHlasti ps┞IhologiIkýIh, 
pedagogiIkýIh ﾐeHo soIiálﾐíIh ┗ěd aﾐeHo lékařst┗í; 

 po dosažeﾐí požado┗aﾐého ┗zděláﾐí ﾏá ﾐejﾏéﾐě šest let pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí či ┗ poﾏáhajíIí 
profesi ふ┗ oHlasti příﾏé práIe s klieﾐt┞ぶ; 

 aHsol┗o┗al ┗ýI┗iko┗ý prograﾏ ┗ super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ukoﾐčeﾐý zá┗ěrečﾐou 
zkouškou; 

 ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe, který realizuje projekt ふa ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ 
zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞). 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku oHsahuje: 

 ┗stupﾐí hodﾐoIeﾐí – ﾐapř.: dojﾏ┞ z pr┗ﾐího setkáﾐí s pedagog┞, situaIe ┗e škole, očeká┗áﾐí 
pedagogů; 

 ┗ý┗oj práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogů – ﾐapř.: role super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče 
a jedﾐotli┗ýIh účastﾐíků, hodﾐoIeﾐí průHěhu super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, pře┗ažujíIí 
téﾏata; 

 zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí - hodﾐoIeﾐí skupiﾐo┗é i iﾐdi┗iduálﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, 

silﾐé a slaHé stráﾐk┞ škol┞, doporučeﾐí do HudouIﾐa, potřeHa zﾏěﾐ ﾐa škole, případﾐě dojﾏ┞ 
a reflexe pedagogů; 

 ﾐáze┗ škol┞, registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu. 

VýHěr pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků: 

                                                           
43 Výstupeﾏ akti┗it┞ je ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ ZŠ. Bude-li šaHloﾐa z┗oleﾐa d┗akrát, ﾏusí se jedﾐat 
o Ielkeﾏ ヶヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ ZŠ ふtj. ンヰ hodiﾐ pro každou skupiﾐuぶ. 



 

 

 

 

101 

 

)a ┗ýHěr super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se účastﾐí super┗ize/ 

ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, odpo┗ídá ředitel škol┞. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふprezeﾐčﾐí listiﾐa, čestﾐé prohlášeﾐí, zá┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗izeぶ Hudou 
z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/14 Zapojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗ýuk┞ ┗ )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh škol a odHorﾐíků z pra┝e ┗ ráﾏIi ┗šeoHeIﾐě-

┗zdělá┗aIíIh předﾏětů. Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita ┗ýuk┞, 
která Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ žáků i pro jejiIh HudouIí 
uplatﾐěﾐí ﾐa trhu práIe. 

Akti┗ita je určeﾐa pro pedagoga )Š a odHorﾐíka z pra┝e, kteří 
společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 10 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ┗ průHěhu 
ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Pro 

každou ┗┞učo┗aIí hodiﾐu proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí 
┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ žáků. 
SpolupráIe pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e ﾏůže proHíhat ﾐapříč 
předﾏěty a ročﾐík┞. 

Na každou hodiﾐu ┗ýuk┞ je staﾐo┗eﾐa ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
z praxe. 

Celý Hlok je ted┞ t┗ořeﾐ 10 hodiﾐaﾏi ┗ýuk┞ a 15 hodinami 

přípra┗┞ ﾐa ┗ýuku a refle┝e. Jedﾐá se Ielkeﾏ o 25 hodin 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga. 

Pro účel┞ této šaHloﾐ┞ platí: 

ヱh ┗ýuk┞ = ヴヵ ﾏiﾐut 

ヱh přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagoga a odHorﾐíka 

z pra┝e ┗ Ielko┗é délIe 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ┗ délIe ヲ,ヵ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe 

oHsahujíIí: 
 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodinu; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka 
z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 10 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhla společﾐá ┗ýuka;  

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastnili 

společﾐé ┗ýuk┞ pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e, případﾐě 
f┞ziIká ﾐá┗ště┗a společﾐé ┗ýuk┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí společﾐé ┗ýuk┞ぶ; 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 11 030 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

1 103 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐou ┗ýuku pedagoga )Š a odHorﾐíka z pra┝e, kd┞ oHa účastﾐíIi ┗┞učují ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi.  SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐou podoHu a ﾏůže se ┗┞┗íjet ┗ čase. Role pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞/lekIe. Součástí spolupráIe je 
uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. Hodiﾐ┞ spolupráIe 
ﾏohou proHíhat i Hloko┗ě jako projekto┗á ┗ýuka. ŠaHloﾐa je určeﾐa pro jedﾐoho pedagoga, ヱヰ 

┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ale ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ odHorﾐík. Může se jedﾐat o ┗íIe osoH. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞44. VýHěr 
koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog systematiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

                                                           
44 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ )Š 

2.II/15 )apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ ┗ )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je uﾏožﾐit základﾐíﾏ školáﾏ půsoHeﾐí ICT 
teIhﾐika ┗e ┗ýuIe, eliﾏiﾐo┗at teIhﾐiIké proHléﾏ┞ a z┗ýšit 
pl┞ﾐulost ┗ýuk┞ a záro┗eň sﾐížit oHa┗┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
z práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi. 

)apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ je ﾏožﾐé pouze ┗ případě, kd┞ 
pedagog ┗┞učuje ┗ ráﾏIi předﾏětu způsoHeﾏ ヱ:ヱ, tzﾐ. při ┗┞užití 
ICT ﾏoHilﾐího zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHlet, sﾏartphoﾐe atd.ぶ 
v poﾏěru jedeﾐ žák – jedﾐo ICT ﾏoHilﾐí zařízeﾐí. 

ICT teIhﾐiku pro ┗ýuku zajistí škola ふﾏoHilﾐí učeHﾐaぶ, je také 
ﾏožﾐé ┗┞užít ﾏetod┞ BYOD (bring your own deviceぶ, kd┞ si žáIi 
ﾏohou přiﾐést s┗é ┗lastﾐí ﾏoHilﾐí zařízeﾐí, případﾐě koﾏHiﾐaIí 
oHou způsoHů. 

Akti┗ita Hude realizo┗áﾐa ┗ Ielko┗é ┗ýši 25 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ po 
doHu pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, kd┞ 
pedagog a ICT teIhﾐik společﾐě půsoHí ┗e ┗ýuIe. Neﾐí ﾐutﾐé Ielou 
časo┗ou dotaIi ┗┞užít pouze pro podporu jedﾐoho pedagoga, či 
v jedﾐoﾏ předﾏětu. ICT teIhﾐika lze ┗┞užít pro růzﾐé pedagog┞ 
v růzﾐýIh předﾏěteIh daﾐé škol┞. 

25 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ ICT teIhﾐik. Může se 
jedﾐat o ┗íIe osoH. 

)a každou hodiﾐu ┗ýuk┞ ふヴヵ ﾏiﾐ.ぶ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika Hude 
doložeﾐa ヱ společﾐá přípra┗a ┗ýuk┞ pedagoga a ICT teIhﾐika 
ふﾐapř. teIhﾐiIké zajištěﾐí učeHﾐ┞ pro ┗lastﾐí ┗ýuku, doﾏlu┗a ﾐad 
průHěheﾏ hodiﾐ┞ぶ, popis průHěhu hodiﾐ┞ a refle┝e pedagoga. ICT 
teIhﾐik po skoﾐčeﾐí ┗ýuk┞ uskladﾐí a zaHezpečí ICT teIhﾐiku. 
Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe ICT teIhﾐika staﾐo┗í ředitel škol┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ 25 odučeﾐýIh hodiﾐ s ICT teIhﾐikeﾏ ┗ )Š 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika 
oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 
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 seznam 25 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ s u┗edeﾐíﾏ data, stručﾐého 
popisu průHěhu přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u 
ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodiﾐu; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, ICT teIhﾐika 
a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 

koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

 

 

 

  

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 25 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhla společﾐá ┗ýuka; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili ┗ýuk┞ se 
zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ 
(pokud by koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí ┗ýuk┞ se 
zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐikaぶ; 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a ICT teIhﾐikeﾏ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ 
Kč 

27 575 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ICT technik – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

ICT teIhﾐik H┞ ﾏěl ﾏít ﾐásledujíIí koﾏpeteﾐIe, zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 ﾐa┗rho┗at, sesta┗o┗at a udržo┗at HW; 
 praIo┗at se základﾐíﾏ prograﾏo┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ; 
 praIo┗at s aplikačﾐíﾏ prograﾏo┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ; 
 ﾐa┗rho┗at, realizo┗at a adﾏiﾐistro┗at počítačo┗é sítě; 
 pracovat v ráﾏIi Iloudo┗ýIh řešeﾐí pro oHoro┗é didaktik┞; 
 prograﾏo┗at a ┗┞┗íjet uži┗atelská, dataHázo┗á a ┘eHo┗á řešeﾐí; 
 dodržo┗at zásad┞ etiIké práIe ﾐa počítačo┗é síti ふideﾐtifiko┗at k┞Heršikaﾐu a zaHráﾐit její 

aplikaci); 

 dHát ﾐa záloho┗áﾐí a oIhraﾐu dat; 
 dHát ﾐa Hezpečﾐost práIe a oIhraﾐu zdra┗í při práIi. 

VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

DoporučujíIí ﾐáplň práIe ICT teIhﾐika: 

PráIe ICT teIhﾐika ﾏůže zahrﾐo┗at ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 
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 přípra┗a ﾏoHilﾐíIh počítačo┗ýIh zařízeﾐí ふtaHlet┞, ﾐoteHook┞, sﾏartphoﾐ┞ atp.ぶ pro práIi žáků 
ve ┗ýuIe, jedﾐá se o jejiIh přeﾏístěﾐí do požado┗aﾐé učeHﾐ┞, ﾐasta┗eﾐí, připojeﾐí 
k Hezdráto┗é síti atp.; 

 přípra┗a zajištěﾐí přeﾐosu oHrazu ﾐa projekIi – z učitelského či žáko┗ského zařízeﾐí Hezdráto┗ě 
ﾐa dato┗ý projektor či ┗elkoplošﾐou oHrazo┗ku; 

 koﾐzultaIe se sprá┗Ieﾏ sítě – podpora a dodržo┗áﾐí pra┗idel a postupů ┗ iﾐterﾐíIh sﾏěrﾐiIíIh 
škol┞, posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ – ﾐá┗rh┞ ﾐa zﾏěﾐ┞ či zlepšeﾐí, ﾐahlašo┗áﾐí zjištěﾐýIh 
teIhﾐiIkýIh proHléﾏů; 

 konzultace s pedagogem – přípra┗a ﾐa koﾐkrétﾐí ┗ýuku, doﾏlu┗a ﾐad HW prostředk┞, které 
ﾏají Hýt ┗ hodiﾐě ┗┞užit┞ a ﾐad pláﾐeﾏ oﾐliﾐe aplikaIí či lokálﾐího SW, který ﾏá Hýt ┗┞užit; 

 přípra┗a Ilassrooﾏ ﾏaﾐageﾏeﾐtu, ted┞ SW, který zajišťuje pl┞ﾐulý průHěh ┗ýuk┞ ふsledo┗áﾐí 
obrazovek, sdíleﾐí oHrazo┗ek, hroﾏadﾐé spuštěﾐí ┗┞Hraﾐé aplikaIe atp.ぶ je-li pedagogem 

┗┞žado┗áﾐo; 

 ﾐaHití ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí, ﾐásledﾐě jejiIh Hezpečﾐé uskladﾐěﾐí a zaHezpečeﾐí. 

Tato poziIe ﾐeﾐí Ihápáﾐa ┗e sﾏ┞slu ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. Αヵ/ヲヰヰヵ SH., o staﾐo┗eﾐí rozsahu příﾏé ┗┞učo┗aIí, 
příﾏé ┗ýIho┗ﾐé, příﾏé speIiálﾐě pedagogiIké a příﾏé pedagogiIko-ps┞IhologiIké čiﾐﾐosti 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 
 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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ヲ.II/ヱヶ V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ )Š 

Varianty aktivity a) 64 hodin/64 týdﾐů; 

b) 48 hodin/48 týdﾐů; 

c) 32 hodin/32 týdﾐů; 

d) 16 hodin/16 týdﾐů; 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗ity Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií ふICTぶ. Akti┗ita ro┗ﾐěž 
Iílí ﾐa ┗ětší iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ a ﾐa roz┗oj digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí a kreati┗it┞ žáků a jejiIh akti┗ﾐí zapojeﾐí do proIesu 
┗ýuk┞. Pedagogo┗é ┗┞užijí ﾐo┗é iﾐo┗ati┗ﾐí sIéﾐáře ┗ýuk┞, ┗iz ﾐíže 
PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Škola realizuje ┗┞Hraﾐý počet hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT dle 
z┗oleﾐé ┗ariaﾐt┞ akti┗it┞, a to takto: 

a) 64 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 64 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

b) 48 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 48 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

c) 32 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 32 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

d) 16 hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ 16 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

Škola si ﾏůže ┗┞Hrat ┗žd┞ pouze jedﾐu ┗ariaﾐtu akti┗it┞. Tu ﾏůže 
ﾐásoHit. 

Jedﾐá se o hodiﾐ┞ Hěžﾐé ┗ýuk┞ ふヱh = ヴヵ ﾏiﾐutぶ. Výuku je ﾐutﾐé 
realizo┗at pra┗idelﾐě, tzﾐ. ┗žd┞ 1 hodiﾐu týdﾐě. Pokud ┗ jednom 

týdﾐu ﾐeﾐí ﾏožﾐé akti┗itu realizo┗at, je ﾏožﾐé ji ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu 
nahradit a realizovat v toﾏto týdﾐu ヲ hodiﾐ┞. Akti┗ita je určeﾐa 
pro skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou 
ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ45. Pro skupinu ヱヰ žáků škola 
zakoupí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふtaHletů ﾐeHo ﾐoteHookůぶ. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 

                                                           
45 Teﾐto počet žáků ﾏusí Hýt přítoﾏeﾐ ┗ každé hodiﾐě. Pokud to ┗ ﾐěkteré hodiﾐě z dů┗odu aHseﾐIí ﾐeﾐí ﾏožﾐé, je ﾏožﾐé 
danou hodinu v daﾐéﾏ týdﾐu ﾐerealizo┗at a ﾐahradit ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu. 



 

 

 

 

109 

 

 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ ﾏohou proHíhat ﾐapříč předﾏět┞ s ┗ýjiﾏkou 
předﾏětů ┗e ┗zdělá┗aIí oHlasti Iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí 
teIhﾐologie. V┞Hraﾐý počet hodiﾐ ﾏůže realizo┗at ┗íIe 
pedagogů. Každý zapojeﾐý pedagog ﾏusí ┗e z┗oleﾐém počtu 

hodiﾐ akti┗it┞ realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě 1 hodinu s odHorﾐíkeﾏ ┗ 
oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá ┗ýuka s ICT 

Jedﾐotka ┗ýstupu ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ s ICT 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis ┗ýuk┞, ┗┞užité ﾏetod┞, ┗ýuko┗é sIéﾐáře a popis 
získaﾐýIh zkušeﾐostí a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků s u┗edeﾐíﾏ 
příkladu doHré pra┝e; 

 seznam hodin s ┗┞užitíﾏ ICT s u┗edeﾐíﾏ předﾏětu, data 
a z┗ýrazﾐěﾐíﾏ hodiﾐ, které H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ ┗e 
spolupráIi s odHorﾐíkeﾏ, souhrﾐﾐě za Ielou vybranou 

variantu aktivity; 

 sezﾐaﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků46, kteří se účastﾐili hodiﾐ 
┗ýuk┞; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐého pedagoga/ů, odHorﾐíka/ů 
a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

3. skeﾐ iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu s u┗edeﾐíﾏ 
data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s vyznačeﾐíﾏ hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT;  

                                                           
46 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ žáků. 
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4. origiﾐál iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu 
s u┗edeﾐíﾏ data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Indikátor ┗ýstupu ヵ ヲヱ ヰヶ Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta a) 

128 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta b) 

96 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta c) 

64 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu v Kč 
– varianta d) 

32 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

2 000 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ – čtěte pozorﾐě! 

Akti┗itu je ﾏožﾐé z┗olit ﾏa┝iﾏálﾐě ┗ hodﾐotě dosahujíIí polo┗iﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro daﾐý suHjekt, ┗iz kapitola č. 2. 

Příklad: Škola ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, ヱヰヰ žáků. Škola ﾏůže ﾐa Ielý projekt 
čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě ンヰヰ 000 + ふヱヰヰ ┝ ヲ ヵヰヰ Kčぶ = ヵヵヰ ヰヰヰ Kč. Tuto aktivitu je ted┞ ﾏožﾐé zvolit 
ﾏa┝iﾏálﾐě tolikrát, aH┞ její část v žádosti o podporu ﾐepřesáhla 275 ヰヰヰ Kč. 

)áro┗eň platí, že je ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu z┗olit pouze jedﾐu z variant aktivity, a tu případﾐě 
podle potřeH škol┞ ﾐásoHit. Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu koﾏHiﾐo┗at ┗íIe ┗ariaﾐt ふa, H, I, 
d). 

Škola si ┗olí ┗ariaﾐtu akti┗it┞ podle toho, jak dlouho ji pláﾐuje ┗ projektu realizo┗at. Důležitá součást 
aktivity je pra┗idelﾐá a dlouhodoHá práIe s ICT ┗e ┗ýuIe, ﾐeﾐí proto ﾏožﾐé realizaIi akti┗it┞ zkrátit a 

ﾐapř. při z┗oleﾐí ┗ariaﾐt┞ aぶ realizo┗at ﾐapř. ヶヴ hodiﾐ za jedﾐo pololetí a ﾐároko┗at si Ielko┗é ﾐáklad┞ 
na variantu a). Škol┞ jsou proto fiﾐaﾐčﾐě ﾏoti┗o┗áﾐ┞ praIo┗at s ICT dlouhodoHě po Ielou doHu 
realizace projektu. Škola oHdrží fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ a ﾐákup 10 zařízeﾐí ┗ tako┗é 
┗ýši, jak dlouhodoHě pláﾐuje akti┗itu realizovat. Podpořit ヱヰ žáků a pořídit ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふ┗iz 
┗ýšeぶ je ﾐutﾐé ┗e ┗šeIh ┗ariaﾐtáIh akti┗it┞. Na plnou hodnotu realizaIe akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí 
ﾏá škola ﾐárok pouze pokud Hude ┗┞uží┗at ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗e ┗ýuIe ヶヴ hodiﾐ průHěžﾐě po dobu 64 

týdﾐů. Naopak, pokud škola Hude realizo┗at akti┗itu kratší doHu ふ┗ariaﾐt┞ Hぶ, Iぶ, dぶぶ na realizaci aktivity 

a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏůže ┗┞užít pouze částku odpo┗ídajíIí z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě. Příklad┞ ┗iz ráﾏeček 
ﾐíže. 

Výz┗a je pro předkládáﾐí žádostí o podporu ote┗řeﾐa dostatečﾐě dlouho a uﾏožňuje podat žádost 
o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ, a to ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗┞plaIeﾐí záloho┗é 
platH┞. Škol┞ jsou tíﾏto ﾐasta┗eﾐíﾏ ﾏoti┗o┗áﾐ┞ realizaIi projektu řádﾐě proﾏ┞slet a ﾐapláﾐo┗at 
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zahájeﾐí realizaIe projektu ┗ žádosti o podporu s potřeHﾐou časo┗ou rezer┗ou tak, aH┞ do doH┞ 
zahájeﾐí projektu oHdržel┞ záloho┗ou platHu potřeHﾐou pro ﾐákup zařízeﾐí. V případě ﾐutﾐosti je 
ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí projektu před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ posuﾐout. 
Pokud škola ﾐepředloží žádost o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ od pláﾐo┗aﾐého zahájeﾐí 
realizaIe projektu, ﾐeHude ﾏožﾐé ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ sIh┗alo┗aIího proIesu zajistit, aH┞ ﾐa realizaIi 
akti┗it┞ ┗čas oHdržela záloho┗ou platHu. 

MetodiIký ┗ýklad šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ﾏá za Iíl roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků i žáků ┗ prostředí ┗zdělá┗áﾐí 
┗ ヲヱ. století. PriﾐIipeﾏ je za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod při ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe. ŽáIi 
se učí uﾐi┗erzálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾏít úspěšﾐý a saﾏostatﾐý ži┗ot i kariéru. Učitel H┞ 
se ﾏěl stát ﾏeﾐtoreﾏ, který jim poﾏůže t┞to do┗edﾐosti roz┗iﾐout. Moderﾐí teIhﾐologie ﾏohou 
učiteli teﾐto úkol zásadﾐě usﾐadﾐit, pokud jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ účelﾐě a iﾐforﾏo┗aﾐě. Tablety a další ﾏoHilﾐí 
zařízeﾐí ┗┞uží┗aﾐé při ┗ýuIe t┞pu ヱ:ヱ ふted┞ ヱ žák na 1 digitálﾐí zařízeﾐíぶ ﾏohou zásadﾐě poﾏoIi 
iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. Každý žák ﾏůže praIo┗at ﾐa s┗éﾏ zařízeﾐí, ﾐa koﾐkrétﾐíIh úkoleIh, které mu 

poﾏáhají posilo┗at jeho slaHé stráﾐk┞, ┗ jeho ┗lastﾐíﾏ teﾏpu. Dík┞ propojeﾐí žáko┗skýIh a učitelskýIh 
zařízeﾐí ﾏůže ﾏít učitel okaﾏžitý přehled o progresu žáka, ﾐeﾏusí čekat ﾐa ﾐárazo┗é zkoušeﾐí a 
píseﾏﾐé práIe. TaHlet┞ a koﾐIept ┗ýuk┞ ヱ:ヱ uﾏožňují ┗ětší a kreati┗ﾐí zapojeﾐí žáků do proIesu ┗ýuk┞. 

Koﾐstrukti┗ﾐí a kreati┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí taHletu jako učeHﾐího ﾐástroje proškoleﾐýﾏ pedagogeﾏ vede ke 

zje┗ﾐéﾏu z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞.  

Z tohoto dů┗odu je pro každého zapojeﾐého pedagoga připra┗eﾐa podpora ┗ podoHě realizaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ ┗ýuko┗é hodiﾐ┞ s odHorﾐíkeﾏ, který ﾏá s ┗┞užitíﾏ ICT ┗e ┗ýuIe zkušeﾐosti. Jedﾐá se o 
ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐ, pokud se pedagog ﾐeIítí při ┗┞užití ICT dostatečﾐě jistý, je ﾏožﾐé ┗┞užít poﾏoI 
odHorﾐíka ┗e ┗íIe hodiﾐáIh. Nejedﾐá se priﾏárﾐě o teIhﾐiIkou podporu, ﾐýHrž ﾏetodiIkou a 

didaktickou. OdHorﾐíkeﾏ proto ﾏůže Hýt zkušeﾐý pedagog, studeﾐt ┗ěﾐujíIí se ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ICT 

ﾏetod ┗e ┗ýuIe, ┗ý┗ojář školﾐíIh ┗ýuko┗ýIh aplikaIí, který poﾏůže s ┗┞užitíﾏ aplikaIí ┗e ┗ýuIe apod. 

V případě potřeH┞ další podpor┞ pedagogů je ﾏožﾐé ┗┞užít ostatﾐí šaHloﾐ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
učitelů, ať ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏi koleg┞ ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ DVPP. 

Pro realizaIi akti┗it┞ je ┗hodﾐé ┗┞užít ﾐěkterého z o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů, ﾐapř. sIéﾐáře ┗ ráﾏIi 
e┗ropského projektu Creati┗e Classrooﾏ LaH: 

1. SpolupráIe a hodﾐoIeﾐí; 

ヲ. SpolupráIe; 

ン. T┗orHa ┗ýuko┗ého oHsahu; 

ヴ. Pře┗ráIeﾐá třída; 

ヵ. Podpora saﾏostatﾐého proje┗u žáků ふﾐezá┗islí žáIiぶ; 

6. Personalizace; 

Α. SpolupráIe ﾏezi školaﾏi. 

Přesﾐý popis ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů k ┗┞užití ┗e ┗ýuIe: http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/.47 

                                                           
47 Dalšíﾏi zdroji pro ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe a za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod ﾏohou Hýt ┗ýstup┞ European Schoolnet 

(http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/ぶ, ﾐeHo ﾐěkteré projekt┞ realizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi prograﾏu eT┘iﾐﾐiﾐg 
(https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm). 

http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm
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Pořízeﾐí ﾏoHilﾐích zařízeﾐí 

V šaHloﾐě se počítá s ┗┞užitíﾏ ﾐoteHooků a dot┞keﾏ o┗ládaﾐýIh taHletů. Dů┗odeﾏ, proč se šaHloﾐa 
zaﾏěřuje ﾐa t┞to d┗a t┞p┞ počítačo┗ýIh zařízeﾐí je skutečﾐost, že ┗ průHěhu ┗ýuk┞ je každé z ﾐiIh 
priﾏárﾐě ┗┞uží┗áﾐo jiﾐak a k troIhu jiﾐýﾏ účelůﾏ. TaHlet┞ jsou priﾏárﾐě ┗hodﾐé ﾐa akčﾐí práIi 
v teréﾐu, při které se ┗┞uží┗ají jejiIh speIifiIké ┗lastﾐosti jako je ﾏoHilita, kaﾏera, ﾏikrofoﾐ a další 
čidla. DoHře se s ﾐiﾏi pořizují priﾏárﾐí data ふaudio, ┗ideo, hodﾐot┞ z čidel,…ぶ, která lze ﾐásledﾐě příﾏo 
┗ taHleteIh dále zpraIo┗á┗at ﾐeHo je prostředﾐiIt┗íﾏ Iloudo┗ýIh služeH zpřístupﾐit ﾐa dalšíIh 
počítačo┗ýIh zařízeﾐíIh ふstolﾐíIh počítačíIh, ﾐoteHooIíIh, Ih┞trýIh telefoﾐeIh…ぶ a dále s ﾐiﾏi se žák┞ 
praIo┗at. U žáků ﾐa pr┗ﾐíﾏ stupﾐi )Š je za ┗ýhodu u taHletů po┗ažo┗áﾐo dot┞ko┗é o┗ládáﾐí, které 
uﾏožňuje iﾐtuiti┗ﾐě ﾏaﾐipulo┗at s oHjekt┞ a zjedﾐodušuje uži┗atelské rozhraﾐí a jeho o┗ládáﾐí.  

NoteHook┞ jsou ﾐaopak priﾏárﾐě ┗hodﾐé pro práIi s te┝teﾏ, pro zpraIo┗áﾐí taHulko┗ýIh dat, 
┗┞hledáﾐí a zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí z iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐek, zpraIo┗áﾐí pořízeﾐého audia i ┗idea atp. 
V pra┝i se s ﾐoteHook┞ praIuje ﾐejčastěji příﾏo ┗e škole, jejiIh přeﾐositelﾐost ale uﾏožňuje fle┝iHilﾐě 
┗┞uží┗at tato zařízeﾐí kdekoli po škole - přeﾐášet je do jedﾐotli┗ýIh odHorﾐýIh praIo┗eﾐ ﾐeHo HěžﾐýIh 
tříd. V┞užití zařízeﾐí ┗žd┞ záleží ﾐa ┗ýuko┗éﾏ Iíli, který si učitel staﾐo┗í. 

V dokládáﾐí ┗ýstupů ﾐeHude koﾐtrolo┗áﾐa teIhﾐiIká speIifikaIe pořízeﾐýIh zařízeﾐí aﾐi jejich cena. 

Koﾐtrole podléhá pouze Iharakter zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHletぶ, po┗iﾐﾐý počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí ふヱヰぶ 
a datuﾏ jejiIh dodáﾐí, které ﾏusí proHěhﾐout ┗ ráﾏIi realizaIe projektu. Před začátkeﾏ realizaIe 
projektu je ale ﾏožﾐé začít uskutečňo┗at přípra┗ﾐé krok┞ k pořízeﾐí zařízeﾐí – průzkuﾏ trhu, ┗ýHěr 
┗hodﾐýIh zařízeﾐí, oslo┗eﾐí doda┗atelů, ┗ případě ﾐutﾐosti realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 

Varianty realizace aktivity: 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ve z┗oleﾐé variantě ﾐásoHﾐě podle počtu zapojeﾐýIh žáků a je ﾏožﾐé tak nakoupit 

┗íIe zařízeﾐí pro ┗íIe zapojeﾐýIh žáků. S ﾐásoHkeﾏ zapojeﾐýIh žáků se ﾐásoHí počet pořízeﾐýIh 
zařízeﾐí a počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ンヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞ží┗at je ┗e ┗ýuIe 
dlouhodoHě po IelýIh ヶヴ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ン┝ ┗e ┗ariaﾐtě aぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ 
žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě Γ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje trojﾐásoHek hodiﾐ, 
tj. celkem 192 hodin v ヶヴ týdﾐech, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje ン hodiﾐ┞. Celko┗é 
ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヲヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuIe po doHu 
ンヲ týdﾐů. Aktivita je zvolena 2x ve variaﾐtě I). Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě 
6 ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje d┗ojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヶヴ hodiﾐ ┗ ンヲ 
týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje 2 hodiny. Celko┗é ﾐáklady na realizaIi šaHloﾐ┞ 
jsou 128 ヰヰヰ Kč. 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヴヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuIe po doHu 
ヴΒ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヴ┝ ┗e ┗ariaﾐtě H). Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ žáků, z ﾐiIhž 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje čt┞řﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ 
192 hodin v 48 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje 4 hodiny. Celko┗é ﾐáklady na 

realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 
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Na pr┗ﾐíﾏ a třetíﾏ příkladu je ﾐázorﾐě ┗idět, proč se akti┗itu ┗íIe ┗┞platí ┗┞uží┗at dlouhodoHě po Ielou 
dobu realizace projektu. V případě, že škola ﾐerealizuje část z┗oleﾐýIh hodiﾐ, budou způsoHilé ┗ýdaje 
pouze za počet skutečﾐě realizo┗aﾐýIh hodin. 

Pokud dojde k záručﾐí zá┗adě zařízeﾐí, je ﾏožﾐé po doHu ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe ふンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ 
┗┞kazo┗at hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ i Hez ┗adﾐýIh zařízeﾐí, tj. s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, které staﾐo┗uje 
šaHloﾐa. Pokud dojde k poškozeﾐí zařízeﾐí, ﾐa které se ﾐe┗ztahuje záruka ふ┗iﾐou žáků, pedagogů, 
apod.ぶ, ﾏusí škola poškozeﾐé zařízeﾐí ﾐahradit, hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé ┗┞kázat. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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E┝trakurikulárﾐí a roz┗ojo┗é akti┗it┞ )Š 

2.II/17 KluH pro žák┞ )Š 

Varianty aktivit a) čteﾐářský kluH 

b) kluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her; 

c) klub komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie; 

d) Hadatelský kluH; 

e) kluH oHčaﾐského ┗zdělá┗áﾐí a deﾏokratiIkého ﾏ┞šleﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je realizaIe kluHu pro žák┞ základﾐí škol┞. Aktivita 

má forﾏu ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ a ┗ede k roz┗oji klíčo┗ýIh 
koﾏpeteﾐIí žáků. Takto získaﾐé zﾐalosti, do┗edﾐosti 
a kompeteﾐIe se také proﾏítají i do po┗iﾐﾐé složk┞ ┗zdělá┗áﾐí 
žáka. Akti┗ita uﾏožňuje ┗edle roz┗oje žáků i profesﾐí roz┗oj 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 

KluH Hude zřízeﾐ pro podporu žáků ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh 
variant aktivity (a, b, c, d, e).  

KluH je ﾏožﾐo zřídit pro ﾐejﾏéﾐě šest žáků základﾐí škol┞. 

Podﾏíﾐkou zřízeﾐí kluHu je zařazeﾐí ﾐejﾏéﾐě dvou žáků 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 

 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞.  

V oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIíIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka, Hude realizo┗áﾐo ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí 
90 ﾏiﾐut. KluHo┗é sIhůzk┞ se koﾐají zpra┗idla jedenkrát týdﾐě. 
Na přípra┗u a ﾐásledﾐou refle┝i každé sIhůzk┞ je určeﾐa časo┗á 
dotace 2,5 hodiny. 

Pokud ┗ jedﾐoﾏ týdﾐu kluH odpadﾐe, ﾏůže škola ┗ dalšíﾏ týdﾐu 
realizovat klub dvakrát.   



 

 

 

 

115 

 

Pro ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost 
aktivity byla min. 75 % z Ielko┗ého počtu zapsaﾐýIh žáků48. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ UIeleﾐý proIes zřízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a realizace klubu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň 
dvou žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. sken třídﾐí kﾐih┞ klubu s tíﾏto ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ oHsaheﾏ: 

 Ielko┗ý počet přihlášeﾐýIh žáků k datu koﾐáﾐí každé 
sIhůzk┞; 

 počet přítoﾏﾐýIh žáků z každé sIhůzk┞; 

 jﾏéﾐo ┗edouIího kluHu; 

 stručﾐý popis ﾐáplﾐě/průHěhu každé sIhůzk┞; 

 datuﾏ a čas koﾐáﾐí každé sIhůzk┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
miﾐiﾏálﾐě dva žák┞; 

2. origiﾐál třídﾐí knihy klubu; 

3. pláﾐ akti┗it kluHu; 

4. koﾐtrola příﾏo ┗ kluHu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí kluHuぶ: diskuze s ┗edouIíﾏ kluHu, 
případﾐě se žák┞, koﾐtrola, že kluH proHíhá po ┗┞učo┗áﾐí. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 1ヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 17 833 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ふčiﾐﾐost kluHuぶ ┗┞žaduje důkladﾐou přípra┗u před koﾐáﾐíﾏ každého jedﾐotli┗ého setkáﾐí. 
)áro┗eň je pro k┗alitﾐí realizaIi ﾐutﾐá i ﾐásledﾐá reflexe, protože se ┗ čiﾐﾐosti klubu jedﾐá zpra┗idla 
o akti┗izačﾐí a koﾏple┝ﾐí metody ┗zdělá┗áﾐí, které dosud ┗edouIí klubu (pedagog v Hěžﾐé ┗ýuIe) mohl 

uplatňo┗at ﾏéﾐě často prá┗ě z dů┗odu ┗ětší ﾐáročﾐosti ﾐa přípra┗u a realizaIi. Je třeHa respekto┗at 
iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a požada┗k┞ žáků, jako je ﾐapř. rozdílﾐá úro┗eň do┗edﾐostí, jejiIh ┗ěk ふakti┗ita 
ﾐeﾏusí Hýt určeﾐa pro žák┞ jedﾐoho ročﾐíkuぶ a růzﾐé zájﾏ┞. VedouIí ┗ ráﾏIi klubu každého žáka ﾐejeﾐ 
pozoruje a pra┗idelﾐě ┗┞hodﾐoIuje, ale přede┗šíﾏ pro žáka připra┗uje a ﾐaHízí tako┗é akti┗it┞ 
a čiﾐﾐosti, které ﾏu uﾏožﾐí ﾐaučit se ﾐěIo ﾐo┗ého, a tak po┗edou k jeho roz┗oji. )áro┗eň je třeHa 
ﾐapláﾐo┗at akti┗it┞ tak, aH┞ H┞l┞ pro žák┞ příﾐosﾐé, ﾏoti┗ujíIí a pestré. 

                                                           
48 Průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost se počítá jako podíl ﾏ/ﾐ*ヱヰヰ, kde ﾏ je součet f┞ziIk┞ přítoﾏﾐýIh žáků ﾐa jedﾐotli┗ýIh sIhůzkáIh a 
ﾐ je součet přihlášeﾐýIh žáků ﾐa jedﾐotli┗é sIhůzk┞. 
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Pokud je žák do kluHu přihlášeﾐ, je pro ﾐěj doIházka po┗iﾐﾐá a jeho ﾐepřítoﾏﾐost ﾏusí Hýt zákoﾐﾐýﾏ 
zástupIeﾏ žáka oﾏlu┗eﾐa. 

Po Ielou doHu realizaIe kluHu ﾐeﾏusí Hýt podpořeﾐí stále stejﾐí žáIi. V případě dlouhodoHé 
ﾐepřítoﾏﾐosti ﾐeHo ukoﾐčeﾐí doIházk┞ žáka do kluHu ふﾐapř. z dů┗odu stěho┗áﾐí apod.ぶ je ﾏožﾐé 
přijﾏout ﾐa jeho ﾏísto jiﾐého žáka. 

Nejﾐižší požado┗aﾐý počet žáků přítoﾏﾐýIh ﾐa jedﾐoﾏ setkáﾐí kluHu ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐý. Pokud H┞ ﾐastala 
situaIe, kd┞ ﾐepřijde aﾐi jedeﾐ žák, Hude setkáﾐí ﾐahrazeﾐo. 

Varianty aktivity: 

a) Tři pilíře čiﾐﾐosti čteﾐářského klubu: 

 ŽáIi si příﾏo ┗ kluHu čtou kﾐih┞ dle s┗ého ┗ýHěru ふtz┗. dílﾐa čteﾐí, IIa ヱヰ až 20 minut dle 

úro┗ﾐě čteﾐářůぶ. 

 ŽáIi si doporučují kﾐih┞ ﾐa┗zájeﾏ ふsoučástí každého kluHu je rozho┗or o doﾏáIí četHě, 
případﾐě o četHě ┗ ráﾏIi kluHuぶ. 

 ŽáIi odIházejí s kﾐihou doﾏů ふtj. půjčí si ji z kluHo┗é kﾐiho┗ﾐičk┞, případﾐě pokračují 
v rozečteﾐé kﾐizeぶ. 

b) Čiﾐﾐost ┗ klubu záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her ┗ede k roz┗oji logiIkého ふale i iﾐforﾏatiIkéhoぶ 
a strategiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků. 

c) Čiﾐﾐost klubu komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie Hude zaﾏěřeﾐá ﾐa zejﾏéﾐa ﾐa roz┗oj koﾏuﾐikačﾐíIh 
sIhopﾐostí ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie. 

Příklad┞ čiﾐﾐostí: 

• „filﾏo┗ý kluH“ - společﾐé a koﾏeﾐto┗aﾐé proﾏítáﾐí filﾏů, které ﾐejsou daHo┗aﾐé - viz 

ﾐapř. čláﾐek http://┘┘┘.eduiﾐ.Iz/tisko┗e-zpravy/pet-argumentu-proti-dabingu-

stredoskolaci-chteji-v-ceske-televizi-anglictinu/, 

• draﾏatiIká ┗ýIho┗a ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie ふﾐapř. pohádka pro spolužák┞ ┗ jedﾐoduIhéﾏ 
zpraIo┗áﾐí – Pohádka o ┗elké řepě ┗ aﾐgličtiﾐě, ﾐěﾏčiﾐě apod.ぶ, 

• skupiﾐo┗á práIe – ﾐapř. překlad┞ te┝tů písﾐí z Iizího jaz┞ka do češtiﾐ┞, 

• projekto┗á ┗ýuka ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie – ﾐapř. překlad ┘eHo┗ýIh stráﾐek škol┞ do Iizího jaz┞ka, 
překlad školﾐího časopisu do Iizího jaz┞ka, ┗┞dá┗áﾐí školﾐího časopisu ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie, 
t┗orHa titulků k Iizojaz┞čﾐéﾏu filﾏu, přehlídka ┗ reIitaIi ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie atd., 

• podpora a společﾐé zapojeﾐí čleﾐů kluHu do korespoﾐdeﾐčﾐíIh akti┗it s žák┞ ze 
zahraﾐičﾐíIh škol, zapojeﾐí kluHu do partﾐerskýIh akti┗it škol ﾐa iﾐterﾐetu ふoﾐ-line 

Ihato┗áﾐí žáků ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie apod.ぶ, 

• přípra┗a a orgaﾐizaIe akIí pro spolužák┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa sezﾐáﾏeﾐí s reálieﾏi zeﾏí, jejiIhž 
jaz┞k je ┗e škole ┗┞učo┗áﾐ – ﾐapř. Deﾐ Š┗ýIarska apod., 

• uspořádáﾐí ﾏoti┗ačﾐíIh akIí pro žák┞ škol┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa podporu zájﾏu žáků o ┗ýuku 
IizíIh jaz┞ků – ﾐapř. Hesed┞ s žák┞ ﾐeHo rodiči, kteří dlouhodoHě žijí/žili ┗ zahraﾐičí apod., 

• oHsaho┗á přípra┗a akIí pro realizaIi spolupráIe s partﾐerskou školou ┗ zahraﾐičí, 

• oHsaho┗á přípra┗a dopro┗odﾐýIh akIí pro spolužák┞ realizo┗aﾐýIh ┗ ráﾏIi ┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů ふspolupráIe s partﾐerskou školou ﾐeHo ┗ prograﾏeIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa podporu 
┗ýjezdů žáků do zahraﾐičíぶ. 
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d) Čiﾐﾐost Hadatelského kluHu je zaﾏěřeﾐa ﾐa roz┗oj HadatelskýIh do┗edﾐostí ┗ přírodo┗ědﾐýIh, 
teIhﾐiIkýIh a společeﾐsko┗ědﾐíIh oHoreIh a ﾐa z┗┞šo┗áﾐí fuﾐkčﾐí graﾏotﾐosti ┗ těIhto 
oborech s ﾏožﾐostí ┗┞užití pol┞teIhﾐiIkýIh poﾏůIek s důrazeﾏ ﾐa zatrakti┗ﾐěﾐí teIhﾐiIkého, 
přírodo┗ědﾐého a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě ﾏoti┗aIe žáků k dalšíﾏu teIhﾐiIkéﾏu 
a přírodo┗ědﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. Roz┗íjí se při ﾐěﾏ sIhopﾐost práIe s iﾐformacemi (jejiIh sHěru, 
tříděﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíぶ, posuzo┗áﾐí arguﾏeﾐtů, kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kladeﾐí otázek, 
ﾐa┗rho┗áﾐí a forﾏulaIe otázek a h┞potéz a jejiIh praktiIkého o┗ěřo┗áﾐí ┗lastﾐíﾏ ┗ýzkuﾏeﾏ 
ふHádáﾐíﾏぶ a saﾏostatﾐýﾏ oHje┗o┗áﾐím ┗ěd┞ a teIhﾐik┞ prostředﾐiIt┗íﾏ osoHﾐí zkušeﾐosti. 

e) Čiﾐﾐost kluHu oHčaﾐského ┗zdělá┗áﾐí a deﾏokratiIkého ﾏ┞šleﾐí je zaﾏěřeﾐa ﾐa získáﾐí 
zﾐalostí a do┗edﾐostí pro deﾏokratiIké oHčaﾐst┗í, udržitelﾐý roz┗oj, oHčaﾐskou akti┗itu, 
iniciativu a participaci - zapojo┗áﾐí do ┗ěIí ┗eřejﾐýIh, posíleﾐí přes┗ědčeﾐí o ┗lastﾐíﾏ ┗li┗u 
a poIitu odpo┗ědﾐosti za ┗ěIi ┗eřejﾐé. Roz┗íjeﾐ┞ ﾏohou Hýt do┗edﾐosti a postoje jako ﾐapř. 
týﾏo┗á práIe, kooperati┗ﾐí do┗edﾐosti, koﾏuﾐikaIe, Hudo┗áﾐí ┗zájeﾏﾐé toleraﾐIe a respektu 

k odlišﾐosteﾏ, předIházeﾐí a řešeﾐí koﾐfliktů. PráIe ﾏůže proHíhat ﾐapř. forﾏou 
faIilito┗aﾐýIh diskuzí, siﾏulačﾐíIh a rolo┗ýIh her, projekto┗é ┗ýuky ふřešeﾐí praktiIkýIh 
projektů užitečﾐýIh pro daﾐé ﾏístoぶ, doHro┗olﾐiIkýIh akti┗it, dětskýIh parlaﾏeﾐtů, přípra┗┞ 
a účasti ﾐa fóreIh ﾏladýIh apod. Vhodﾐé ráﾏIe ┗┞ﾏezeﾐí roz┗íjeﾐýIh oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí 
┗iz ﾐapř. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088. 

RealizaIe a čiﾐﾐost kluHu ┗ jakékoli┗ ┗ariaﾐtě ﾏusí Hýt priﾏárﾐě zaﾏěřeﾐa ﾐa roz┗oj koﾏpeteﾐIí 
pedagoga ┗e ┗zdělá┗áﾐí a ┗edeﾐí heterogeﾐﾐí skupiﾐ┞ žáků, podporu ro┗ﾐosti přístupu ke k┗alitﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí a ┗┞užití poteﾐIiálu každého žáka, sﾐížeﾐí předčasﾐýIh odIhodů žáků ze ┗zdělá┗áﾐí, 
pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, týﾏo┗ou spolupráIi žáků. 

Obecﾐé zásad┞: 

Pláﾐ čiﾐﾐosti kluHu zpraIo┗á┗á ┗edouIí kluHu. OHsahuje ﾐá┗rh ﾐáplﾐě jedﾐotli┗ýIh sIhůzek kluHu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐa čt┞ři sIhůzk┞ kluHu. Pláﾐ je ﾏožﾐé ┗ průHěhu čiﾐﾐosti kluHu upra┗o┗at podle aktuálﾐí 
situace. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro ┗edouIího praIo┗ﾐíka klubu staﾐo┗í 
ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. 

Čiﾐﾐost kluHu ﾐesﾏí Hýt posk┞to┗áﾐa žákůﾏ za úplatu. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. dvakrát, ﾏůže realizovat klub pro: 

• d┗ě skupiﾐ┞, přičeﾏž ┗ každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě šest růzﾐýIh žáků )Š, z ﾐiIhž ┗ každé 
Hudou ﾏiﾐiﾏálﾐě dva žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ a záro┗eň jedﾐotli┗é kluHo┗é sIhůzk┞ oHou 
skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat společﾐě. 

• Stejnou skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě šesti žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě dva Hudou žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ, která aHsol┗uje dvojﾐásoHek akti┗it┞, tj. ンヲ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γヰ ﾏiﾐut ┗ oHdoHí pěti 
po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

• Skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě čt┞ři Hudou žáIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, 
která společﾐě aHsol┗uje ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γヰ ﾏiﾐut v oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e 
kterýIh proHíhá ┗ýuka. Ve skupiﾐě půsoHí paralelﾐě dva ┗edouIí kluHu. V případě ┗olH┞ této ﾏožﾐosti 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088
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záro┗eň druhý ┗edouIí kluHu ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagog. Na přípra┗u a ﾐásledﾐou refle┝i každé sIhůzk┞ 
je určeﾐa časo┗á dotaIe ヲ,ヵ hodiﾐ┞ pro každého ┗edouIího. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, třídﾐí kﾐiha ┗četﾐě ┗zorIe pro ┗ýpočet průﾏěrﾐé doIházk┞ぶ 
Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotace. 
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2.II/18 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit žák┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
prostředﾐiIt┗íﾏ ﾏožﾐosti doučo┗áﾐí. Jedﾐotka ﾏůže Hýt také 
┗┞užita pro žák┞ ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého a kulturﾐě 
odlišﾐého prostředí, kterýﾏ akti┗ita ﾏůže ﾐapoﾏoIi upe┗ﾐit 
jejiIh z┗┞k pro┗ádět saﾏostatﾐou odpoledﾐí přípra┗u a podpořit 
z┗ládﾐutí staﾐdardů daﾐýIh RáﾏIo┗ýﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ prograﾏeﾏ 

pro základﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐapř. ┗ hla┗ﾐíIh předﾏěteIh český jaz┞k, 
ﾏateﾏatika a Iizí jaz┞k. 

Akti┗ita Hude realizo┗áﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ doučo┗áﾐí ﾐejﾏéﾐě 
tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ┗edeﾐého 
pedagogeﾏ, asisteﾐteﾏ pedagoga či jiﾐou osoHou, která Hude 
┗edeﾐíﾏ škol┞ určeﾐa pro ┗edeﾐí doučo┗áﾐí ふﾐeﾏusí se jedﾐat 
o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, doučujíIíﾏ ﾏůže Hýt i ﾐapř. 
student 4. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku fakult připra┗ujíIíIh HudouIí 
pedagogiIké praIo┗ﾐík┞). 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupky; 

 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Žák┞ ┗┞Hírá 
ředitel škol┞ ┗e spolupráIi s pedagog┞ ﾐa základě prospěIhu 
v upl┞ﾐuléﾏ oHdoHí ふškolﾐí rok/pololetíぶ. U žáka pr┗ﾐího ročﾐíku 
je ﾏožﾐé ┗┞Iházet z iﾐforﾏaIí získaﾐýIh při zápisu. 

Doučo┗áﾐí Hude proHíhat ┗ rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě 16 hodin, a to 

jedenkrát týdﾐě ヶヰ ﾏiﾐut pět po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e 
kterýIh proHíhá ┗ýuka. Pokud v jedﾐoﾏ týdﾐu doučo┗áﾐí 
odpadﾐe, ﾏůže škola ┗ dalšíﾏ týdﾐu realizo┗at doučo┗áﾐí 
dvakrát. 

Pro ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost 
aktivity byla min. 75 %49 z Ielko┗ého počtu zapsaﾐýIh žáků. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh škol 

                                                           
49 Průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost se počítá jako podíl ﾏ/ﾐ*ヱヰヰ, kde ﾏ je součet f┞ziIk┞ přítoﾏﾐýIh žáků ﾐa jedﾐotli┗ýIh sIhůzkáIh 
a ﾐ je součet přihlášeﾐýIh žáků ﾐa jedﾐotli┗é sIhůzk┞. 
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Výstup akti┗it┞ UIeleﾐý Hlok doučo┗áﾐí 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího zástupIe o doučo┗áﾐí 
alespoň tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ třídﾐí kﾐih┞ doučo┗áﾐí s tíﾏto ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ oHsaheﾏ: 

 Ielko┗ý počet přihlášeﾐýIh žáků k datu koﾐáﾐí každého 

doučo┗áﾐí; 

 počet přítoﾏﾐýIh žáků z každého doučo┗áﾐí; 

 stručﾐý popis ﾐáplﾐě/průHěhu doučo┗áﾐí; 

 jméﾐo ┗edouIího doučo┗áﾐí; 

 datuﾏ a čas koﾐáﾐí každého doučo┗áﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, kteří se 
účastﾐí doučo┗áﾐí; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ doučo┗áﾐí; 

3. koﾐtrola příﾏo ┗ doučo┗áﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí doučo┗áﾐí): diskuze s ┗edouIíﾏ 
doučo┗áﾐí, případﾐě se žák┞, koﾐtrola, že doučo┗áﾐí proHíhá 
po ┗┞učo┗áﾐí. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet rozvojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 917 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pokud je žák ﾐa doučo┗áﾐí přihlášeﾐ, je pro ﾐěj doučo┗áﾐí po┗iﾐﾐé a jeho ﾐepřítoﾏﾐost ﾏusí Hýt 
zákoﾐﾐýﾏ zástupIeﾏ žáka oﾏlu┗eﾐa. 

ŽáIi se ﾏohou v průHěhu realizaIe akti┗it┞ oHﾏěňo┗at.   

Doučo┗áﾐí ﾐesﾏí Hýt žákůﾏ posk┞to┗áﾐo za úplatu. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

Příklad 1: Doučo┗áﾐí Hude proHíhat jedenkrát týdﾐě ヶヰ ﾏiﾐut po doHu ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e 
kterýIh proHíhá ┗ýuka, pro jedﾐu skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě tří žáků. ŠaHloﾐa Hude z┗oleﾐa dvakrát. 

Příklad 2: Doučo┗áﾐí Hude proHíhat jedenkrát týdﾐě ヶヰ ﾏiﾐut po doHu ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e 
kterýIh proHíhá ┗ýuka, pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞, z ﾐiIhž ┗ každé jsou ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žáIi. V toﾏto případě 
je šaHloﾐa z┗oleﾐa čt┞řikrát. Skupiﾐ┞ se ﾐespojují. Doučo┗áﾐí proHíhá pro každou skupiﾐu odděleﾐě. 

Příklad ン: Doučo┗áﾐí Hude proHíhat jedenkrát týdﾐě ヶヰ ﾏiﾐut po doHu pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, 
┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka pro jedﾐu skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě šesti žáků. V toﾏto případě je šaHloﾐa z┗oleﾐa 
dvakrát. Skupiﾐa se učí dohroﾏad┞. Ve skupiﾐě půsoHí paralelﾐě dva ┗edouIí. 
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2.II/19 Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞, která ┗ede k roz┗oji 
osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Projekto┗á ┗ýuka 
Hude proHíhat v oHlasti podpor┞ společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. 

Projekto┗ou ┗ýuku dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞; 

 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 
k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞; 

 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 

 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga )Š 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e škole ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí ┗ délIe 
4 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞ぶ pro jedﾐu 
třídu/skupiﾐu žáků. 

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗é ┗ýuk┞ Hude doložeﾐa ヱ přípra┗a 
┗ýuk┞, popis jejího průHěhu a společﾐá reflexe pedagoga 

a odHorﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodin projekto┗é ┗ýuk┞, stručﾐého popisu průHěhu 
přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ 
žáků; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z praxe a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 
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2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 4 hodin projekto┗é ┗ýuk┞;  

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a projekto┗ého 
dne ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
projekto┗ého dﾐe); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 4 412 

PodroHﾐá speIifikaIe šablony: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ )Š a odHorﾐíkeﾏ z praxe, kdy oba (pedagog 

s odHorﾐíkeﾏ z praxe) připra┗í a ┗edou projekto┗ou ┗ýuku ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. Role pedagoga 

a odHorﾐíka z praxe se mohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞. 

Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro žák┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž žáIi saﾏostatﾐě řeší určitý proHléﾏ 
ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗ýuko┗é ﾏetod┞ jsou žáIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý žák ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi žák┞ 
spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ŽáIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, 
odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. ŽáIi 
dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí dovednosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a faﾐtazii. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞50. Pedagogovi 

a žákůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗ou ┗ýuku a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. 
VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

                                                           
50 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/20 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞, která ┗ede k roz┗oji 
osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Projekto┗á ┗ýuka 
Hude proHíhat ┗ oHlasti podpor┞ společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. 

Projekto┗ou ┗ýuku dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 
 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga )Š 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu v délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ 
ﾏiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞ぶ pro skupiﾐu ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン 

jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞.  

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗é ┗ýuk┞ Hude doložeﾐa ヱ přípra┗a 
┗ýuk┞, popis jejího průHěhu a společﾐá refle┝e pedagoga 
a odHorﾐíka. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog po proHěhﾐutí 
projekto┗ého dﾐe ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cíleﾏ akti┗it┞ je propojit teoretiIké zﾐalosti ze školﾐího prostředí 
s jejiIh ┗┞užitíﾏ ┗ praxi. Projekt ﾏusí proHíhat ﾏiﾏo školﾐí 
prostředí, podle teﾏatiIkého zaﾏěřeﾐí projekto┗ého dﾐe ﾐapř. 
v kulturﾐí/┗ědeIké/státﾐí/uﾏěleIké/historiIké či jiﾐé iﾐstituIi, 
┗e firﾏě, ﾐeHo ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístě, kde lze ┗┞užít praktiIké zﾐalosti 
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odHorﾐíka z praxe. Aktivitu je ﾐutﾐé realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ 
od ﾏísta, kde proHíhá ┗zdělá┗áﾐí ふod sídla škol┞ぶ. PodroHﾐý 
popis realizaIe projekto┗é dﾐe je ﾐíže ┗ části PodroHﾐá 
speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh škol a děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh základﾐíIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodin projekto┗é ┗ýuk┞, stručﾐého popisu průHěhu 
přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ 
žáků; 

 seznam 1051 žáků, kteří se účastﾐili projekto┗ého dﾐe; 

 Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost v kﾏ ┗četﾐě u┗edeﾐí ┗ýIhozího 

a Iílo┗ého bodu projekto┗ého dﾐe a/nebo printscreen 

kalkulátoru ┗zdáleﾐosti52; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヴ hodiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞;  

4. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

                                                           
51 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ žáků. 
52 Viz podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ ﾐíže. 
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6. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 6 477 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ )Š a odHorﾐíkeﾏ z praxe, kdy oba (pedagog 

s oHorﾐíkeﾏ z praxe) připra┗í a ┗edou projekto┗ou ┗ýuku ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. Role pedagoga 
a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞. 
Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro žák┞ Ihápaﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž žáIi saﾏostatﾐě řeší určitý proHléﾏ 

ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗ýuko┗é ﾏetod┞ jsou žáIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý žák ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi žák┞ 
spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, tj. 
┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ŽáIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, 
odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. ŽáIi 
dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a faﾐtazii. 

Cestovní ﾐáklad┞ 

ŠaHloﾐa počítá s Iesto┗ﾐíﾏi ﾐáklad┞ a je proto ﾐutﾐé ji realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ od ﾏísta škol┞, tj. 

od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふresp. od ┗ýIhozího ﾏísta projekto┗ého dﾐe, pokud se liší od 
ﾏísta škol┞). Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏusí Hýt ┗┞počteﾐa poﾏoIí kalkulátoru ┗zdáleﾐostí posk┞tﾐutého 
E┗ropskou koﾏisí ふhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_cs)53. Pro ┗ýpočet částk┞ se použije délka jedﾐosﾏěrﾐé Iest┞, přestože částka šaHloﾐ┞ je 
příspě┗keﾏ ﾐa zpátečﾐí jízdﾐé. Neﾐí přípustﾐé ┗┞užít jakékoli┗ jiﾐé kalkulaIe Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐosti. 

Příklad: Pokud H┞ ┗ýIhozí poziIe H┞la ┗ Karﾏelitské uliIi ┗ Praze a projekto┗ý deﾐ H┞ proHíhal ﾐapř. 
v Muzeu V┞sočiﾐ┞ ┗ Jihla┗ě ふMasar┞ko┗o ﾐáﾏěstíぶ, ┗zdáleﾐost spočítaﾐá kalkulátoreﾏ je ヱヱヴ,Βヶ kﾏ 
a šaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít. Pokud H┞ ┗zdáleﾐost ┗ kalkulátoru H┞la ﾏeﾐší ﾐež ヱヰ kﾏ, ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
šaHloﾐu realizo┗at.54 

                                                           
53 Do kalkulátoru zadá┗ejte jedﾐotli┗é poziIe ﾐa úro┗ﾐi uliI a ﾏěst, pokud kalkulátor uliIi ﾐelokalizuje, ﾐa úro┗ﾐi ﾏěst. 
54 Sﾐíﾏek ふpriﾐtsIreeﾐぶ kalkulátoru doporučujeﾏe pro usﾐadﾐěﾐí koﾐtrol┞ ┗ložit do zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
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ŠaHloﾐu lze ┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu zúčastﾐěﾐýIh žáků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, ﾏusí realizovat projekto┗ý deﾐ pro skupinu 

miniﾏálﾐě ヲヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se d┗ojﾐásoHí 
na 12 Γヵヴ Kč. 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu čt┞řikrát, ﾏusí realizovat projekto┗ý deﾐ pro skupinu 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se čt┞řﾐásoHí 
ﾐa ヲヵ ΓヰΒ Kč. 

• Škola ﾏůže šaHloﾐu ┗olit také ﾐásoHﾐě podle počtu realizo┗aﾐýIh projekto┗ýIh dﾐů: 

aぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗ růzﾐýIh dateIh, každého projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Hぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ve stejﾐý deﾐ z┗lášť pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞ žáků, každého 
projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí jiﾐýIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Skupiﾐ┞ odjíždí odděleﾐě každá ﾐa jiﾐý projekto┗ý deﾐ. Celkem je tedy zapojeno 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ žáků ふヱヰ ┗ jedﾐé a 10 ve druhé skupiﾐě). 

Projekto┗ého dﾐe se ┗žd┞ ﾏusí zúčastﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík. Počet zapojeﾐýIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je ┗ kompetenci ředitele škol┞, přičeﾏž ﾏusí dodržet prá┗ﾐí předpis┞ ČR. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikace pozice: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞55. Pedagogovi 

a žákůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗ou ┗ýuku a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. 
VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐostech: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

                                                           
55 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (čestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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SpolupráIe s rodiči žáků )Š a ┗eřejﾐostí 

2.II/21 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči56 žáků )Š 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ akti┗it┞ je posk┞tﾐout rodičůﾏ iﾐforﾏaIe spojeﾐé 
s koﾐkrétﾐíﾏi téﾏat┞ sou┗isejíIíﾏi s ﾏoderﾐizaIí škol 
a ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu a dostatečﾐý prostor k diskuzi. 

)ákladﾐí škola zajistí realizaIi odHorﾐě zaﾏěřeﾐýIh teﾏatiIkýIh 
setká┗áﾐí rodičů za účasti e┝terﾐího odHorﾐíka ﾐa téﾏa 
sou┗isejíIí s ﾏoderﾐizaIí škol a ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu. E┝terﾐíﾏ 
odHorﾐíkeﾏ ﾏůže Hýt ﾐapř. praIo┗ﾐík pedagogicko-

ps┞IhologiIké poradﾐ┞, ┗┞sokoškolský pedagog, ﾏetodik apod. 
V případě, že se jedﾐá o prá┗ﾐiIkou osoHu, kde je součástí 
ﾏateřská i základﾐí škola, ﾏůže Hýt odHorﾐíkeﾏ i učitel této 
ﾏateřské škol┞ (e┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ ale ﾐeﾏůže Hýt ředitel 
této ﾏateřské a základﾐí škol┞ぶ. 

Celko┗ý hodiﾐo┗ý rozsah setká┗áﾐí je ヱヲ hodiﾐ ┗ průHěhu 
realizaIe projektu. Doporučeﾐá forﾏa realizaIe je šest setkáﾐí 
po dvou hodiﾐáIh ふlze ale realizo┗at i tři setkáﾐí po čt┞řeIh 

hodiﾐáIh, důležitý je Ielko┗ý součet setká┗áﾐíぶ. Setká┗áﾐí se 
Hude odehrá┗at ┗e skupiﾐě ﾏiﾐiﾏálﾐě osmi rodičů. Ma┝iﾏálﾐí 
počet rodičů je ﾐa z┗ážeﾐí škol┞, ale je třeHa zajistit, aH┞ setkáﾐí 
splnilo účel, aH┞ H┞lo efekti┗ﾐí a rodiče ﾏěli ﾏožﾐost akti┗ﾐě se 
zapojit do průHěhu setkáﾐí forﾏou diskuze.  Pokud to prostory 

uﾏožňují, setká┗áﾐí rodičů se zpra┗idla uskutečﾐí příﾏo 
v prostoráIh daﾐé základﾐí škol┞. 

V případě této šaHloﾐ┞ se rozuﾏí ヱ h = 60 minut. 

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče dětí a žáků 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá dvouhodiﾐo┗á setkáﾐí ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu 12 h 

Jednotka ┗ýstupu Realizo┗aﾐé setkáﾐí s rodiči ┗ rozsahu dvou hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐem s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

                                                           
56 Mezi rodiče 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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 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 
 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s pedagog┞, rodiči, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 23 232 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐy: 

Na jedﾐotli┗ýIh setkáﾐíIh ﾐeﾏusí Hýt stále stejﾐí rodiče, stejﾐě tak ﾐeﾏusí ﾐa ┗šeIh setkáﾐíIh Hýt 
stejﾐý odHorﾐík. Může se jedﾐat o růzﾐé osoby. Miﾐiﾏálﾐí počet přítoﾏﾐýIh rodičů je ┗šak ┗žd┞ osﾏ. 

V případě, že je součástí základﾐí škol┞ přípra┗ﾐá třída, ﾏohou se setkáﾐí účastﾐit i rodiče dětí 
z přípra┗ﾐé tříd┞. 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 klíčo┗é koﾏpeteﾐIe ふﾏěkké do┗edﾐostiぶ a jejiIh ┗ýzﾐaﾏ pro ži┗ot ┗ 21. století; 

 st┞l┞ učeﾐí, jak ﾐa učeﾐí, ﾏoti┗aIe k učeﾐí; 

 forﾏ┞ hodﾐoIeﾐí žáků; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 metod┞ a forﾏ┞ ┗ýuk┞ ﾐa základﾐíIh školáIh; 

 v┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek ふ┗olHa další ┗zdělá┗aIí dráh┞ぶ; 

 vzdělá┗aIí zdroje dostupﾐé ﾏiﾏo školu; 

 další téﾏata, která základﾐí škola ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

Rodičůﾏ Hude ┗ případě zájﾏu posk┞tﾐuta odHorﾐá literatura k zapůjčeﾐí.  

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ H┞ ﾏěl Hýt odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. 
publikuje v odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt 
i zkušeﾐý pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

Škola ﾏůže z┗olit šaHloﾐu ┗íIekrát. V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. dvakrát, ﾏůže realizo┗at 
setká┗áﾐí pro 

 d┗ě skupiny; v každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě osm jiﾐýIh rodičů a záro┗eň setká┗áﾐí oHou 
skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat společﾐě; 
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 stejnou skupinu ﾏiﾐiﾏálﾐě osmi rodičů, která Hude podpořeﾐa d┗ojﾐásoHkeﾏ hodiﾐ 
setká┗áﾐí, tj. ヲヴ hodiﾐ za doHu koﾐáﾐí akti┗it┞. 

Před podáﾐíﾏ žádosti o podporu doporučujeﾏe zjistit zájeﾏ rodičů o setká┗áﾐí a podle ﾐěj staﾐo┗it, 
kolik skupiﾐ Hude ┗┞t┗ořeﾐo. Pokud H┞ ﾏělo dojít k situaIi, že ﾐa ﾐěkteréﾏ ze setkáﾐí bude ﾏéﾐě ﾐež 
osm rodičů, je potřeHa setkáﾐí uskutečﾐit v ﾐáhradﾐíﾏ terﾏíﾐu, kterého se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí počet 
osmi rodičů. 

Vzory dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.II/22 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je podpořit iﾐkluzi┗ﾐí kliﾏa a koﾏuﾐitﾐí 
charakter základﾐí škol┞.  

)ákladﾐí škola zorgaﾐizuje ┗olﾐočaso┗é koﾏuﾐitﾐí os┗ěto┗é 
setkáﾐí s rodiči, přáteli škol┞ a ┗eřejﾐostí za poﾏoIi odHorﾐíka 
ﾐeHo odHorﾐého týﾏu ふorgaﾐizaIe, spolku apod.ぶ. ŽáIi ze škol┞, 

případﾐě děti z přípra┗ﾐé tříd┞ se mohou do aktivity zapojit jako 

di┗áIi ﾐeHo i jako saﾏotﾐí aktéři. 

Pro zaIho┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru akti┗it┞ je ﾐutﾐé zapojeﾐí 
jedﾐotli┗ýIh aktérů ふzástupIů škol┞, rodičů, e┝terﾐí 
orgaﾐizaIe/e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě i žákůぶ do přípra┗┞, 
realizaIe i ┗┞hodﾐoIeﾐí akti┗it┞. Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗é setkáﾐí 
ﾏusí podpořit roz┗oj koﾏpeteﾐIí žáků ┗ oHlasti ┗zájeﾏﾐého 
porozuﾏěﾐí, ﾏezigeﾐeračﾐího soužití, zájﾏu a odpo┗ědﾐosti za 
děﾐí ┗ koﾏuﾐitě, ote┗řeﾐého přístupu ke kulturﾐí rozﾏaﾐitosti. 

Forﾏa setkáﾐí: 

 předﾐášk┞ s akti┗ﾐíﾏ zapojeﾐíﾏ ┗eřejﾐosti ┗ diskuzi,  

 ┘orkshop┞, ┗ýsta┗┞, di┗adelﾐí či kulturﾐí akti┗it┞ atp. se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa posíleﾐí soudržﾐosti oH┞┗atel lokalit┞, 

 další akti┗it┞ realizo┗aﾐé ┗e spolupráIi s organizacemi 

v okolí škol┞ ふ┗eřejﾐá sprá┗a, NNO, jiﾐé škol┞, )UŠ, 
DDM, domovy pro seniory apod.).  

Celko┗ý rozsah setká┗áﾐí jsou 2 hodiny v průHěhu realizaIe 
projektu.  

Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků z řad rodičů, přátel škol┞ a ┗eřejﾐosti 
je 8 osoH. Ma┝iﾏálﾐí počet účastﾐíků staﾐo┗eﾐ ﾐeﾐí, ale je třeHa 
zajistit ﾐaplﾐěﾐí Iílů akti┗it┞ a také zaIho┗at její koﾏuﾐitﾐí 
Iharakter, ted┞ ﾏožﾐost, aH┞ se každý účastﾐík do ﾐí ﾏohl 
akti┗ﾐě zapojit.  

Je doporučeﾐo, aH┞ se akti┗ita koﾐala ┗ základﾐí škole ﾐeHo ┗ její 
Hlízkosti.  

Cílo┗á skupina Rodiče žáků, pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, žáIi, děti ┗ přípra┗ﾐýIh třídáIh 
základﾐíIh škol a ┗eřejﾐost  

Výstup akti┗it┞ Realizované dvouhodinové setkáﾐí 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě ﾐáze┗ 
zapojeﾐé orgaﾐizaIe; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s orgaﾐizátor┞ setkáﾐí, rodiči, případﾐě f┞ziIká 
ﾐá┗ště┗a setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala 
v doHě koﾐáﾐí setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 
Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 posilo┗áﾐí akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í;  

 zájeﾏ o děﾐí a řešeﾐí proHléﾏů daﾐé lokalit┞; 

 ﾏultikulturﾐí zaﾏěřeﾐí; 

 péče o ži┗otﾐí prostředí ┗ okolí škol┞;   

 st┞l┞ učeﾐí, jak ﾐa učeﾐí, motivace k učeﾐí; 

 forﾏ┞ hodﾐoIeﾐí žáků; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 ﾏetod┞ a forﾏ┞ ┗ýuk┞ ﾐa základﾐíIh školáIh; 

 ┗┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek ふ┗olHa další ┗zdělá┗aIí dráh┞ぶ; 

 ┗zdělá┗aIí zdroje dostupﾐé ﾏiﾏo školu; 

 další téﾏata, která základﾐí škola ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ je odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. puHlikuje 
v odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt i zkušeﾐý 
pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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V. Aktivity pro školﾐí družiﾐy a školﾐí kluHy57 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.V/ヱ Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího asisteﾐta školﾐíﾏ družiﾐáﾏ a školﾐíﾏ kluHůﾏ.  
Akti┗ita uﾏožňuje ┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší 
podporu zejﾏéﾐa účastﾐíkůﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

ŠD/ŠK ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři účastﾐík┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele ŠD/ŠK. Účastﾐík┞ 

┗┞Hírá ředitel ŠD/ŠK ┗e spolupráIi s pedagog┞. Miﾐiﾏálﾐě tři 
účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐí ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e  ŠD/ŠK 

ideﾐtifiko┗áﾐi po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta je splﾐěﾐí 
stejﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů, jako je u poziIe asisteﾐt 
pedagoga ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. V krajﾐíIh 
případeIh, kd┞ škola prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe 
k┗alifiko┗aﾐou osoHou, je ﾏožﾐé zaﾏěstﾐat i ﾐek┗alifiko┗aﾐého 
praIo┗ﾐíka, podroHﾐá pra┗idla ┗iz kapitola 7.2. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího asisteﾐta ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ 
ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e ŠD/ŠK; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta; 

                                                           
57 Je-li v akti┗itáIh pro školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ použí┗áﾐ terﾏíﾐ „dítě“, „žák“ ﾐeHo „studeﾐt“, ﾏ┞slí se jíﾏ účastﾐík 
zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Žákeﾏ se ┗e školﾐí družiﾐě ﾏ┞slí i dítě ┗ přípra┗ﾐé třídě )Š. 
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4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e ŠD/ŠK; 

3. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e ŠD/ŠK dle evidence 

doIházk┞.  

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 617 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. Školﾐího asisteﾐta lze 
zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. ŠD/ŠK si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí 
školﾐího asisteﾐta ┗ ŠD/ŠK.  

Příklad ヱ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,ヵ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヶヰkrát. 
Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu aktivit┞ je ﾐutﾐo 
zvolit ヱヲヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

PraIo┗ﾐí ﾐáplň školﾐího asisteﾐta: 

Školﾐí asisteﾐt ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ.58 Školﾐí asisteﾐt ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

aぶ Posk┞tuje základﾐí ﾐepedagogiIkou podporu příﾏo ┗ rodiﾐě při spolupráIi s rodiči, a to při 
přípra┗ě ﾐa ┗┞učo┗áﾐí spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ poﾏoIi s orgaﾐizaIí času, práIe a s úpra┗ou praIo┗ﾐího 
prostředí, ﾏoti┗aIi k učeﾐí, posk┞to┗áﾐí forﾏati┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞ účastﾐíko┗i. T┞to čiﾐﾐosti 
pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů účastﾐíka. 

Hぶ )prostředko┗á┗á koﾏuﾐikaIi s komunitou, rodinou a ŠD/ŠK spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ akti┗itáIh 
┗edouIíIh k porozuﾏěﾐí rodiﾐﾐéﾏu prostředí účastﾐíka a zajištěﾐí přeﾐosu iﾐforﾏaIí ﾏezi 
ŠD/ŠK a rodiﾐou; zprostředko┗á┗á rodiﾐě iﾐforﾏaIe o úspěšﾐosti účastﾐíka, případﾐě o potřeHě 
s účastﾐíkeﾏ praIo┗at. Poﾏáhá ┗ překoﾐá┗áﾐí Hariér ﾏezi ŠD/ŠK a rodiﾐou, které ﾏohou 
┗┞plý┗at z odlišﾐýIh ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek účastﾐíka ﾐeHo odlišﾐého kulturﾐího prostředí. Čiﾐﾐosti 
v rodiﾐě pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů účastﾐíka. 

Iぶ Poﾏáhá při roz┗oji ﾏiﾏoškolﾐíIh a ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it. Podporuje přípra┗u účastﾐíka na 

┗zdělá┗áﾐí, roz┗íjeﾐí čteﾐářskýIh do┗edﾐostí, práIi se strategieﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, 
podporuje roz┗oj ﾐadáﾐí účastﾐíka v akti┗itáIh ﾐad ráﾏeI ┗zdělá┗áﾐí ┗ SVČ.  Poﾏáhá 
v zajišťo┗áﾐí ┗ýjezdů ŠD/ŠK a s orgaﾐizačﾐí podporou pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků při práIi s 
účastﾐík┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

                                                           
58 PoziIe školﾐího asisteﾐta ﾐeﾐí u┗edeﾐa ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 
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dぶ Posk┞tuje ﾐapř. orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti při zajištěﾐí školﾐího stra┗o┗áﾐí pro účastﾐík┞ 

ふkoﾏuﾐikaIe se školﾐí jídelﾐou a rodiči při orgaﾐizaIi ┗hodﾐé doH┞ ke stra┗o┗áﾐí apod.ぶ, 
podporuje účastﾐík┞ při ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při soHěstačﾐosti a ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí. 
Podporu účastﾐíkůﾏ poskytuje vžd┞ za přítoﾏﾐosti pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

eぶ Posk┞tuje podporu pedagogo┗i při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti pedagoga při 
┗zdělá┗áﾐí i mimo ﾐěj, podle potřeH pedagoga školﾐí asisteﾐt zajišťuje i podpůrﾐé 
adﾏiﾐistrati┗ﾐí a  orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti. Účeleﾏ asisteﾐto┗┞ podpor┞ ┗  oHlasti adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh 
a  orgaﾐizačﾐíIh úkoﾐů je, aH┞ pedagog získal ┗íIe času ﾐa ┗lastﾐí iﾐdi┗iduálﾐí práIi s účastﾐík┞. 

T┞to podpůrﾐé čiﾐﾐosti ale ﾐejsou hla┗ﾐí praIo┗ﾐí ﾐáplﾐí asisteﾐta. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ uza┗írá a ﾐáplň práIe školﾐího asisteﾐta určuje ředitel 
škol┞/školského zařízeﾐí. Ředitel škol┞/školského zařízeﾐí také staﾐo┗í pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 
který Hude se školﾐíﾏ asisteﾐteﾏ, ﾐepedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, spolupraIo┗at a ﾏít ﾐad ﾐíﾏ 
odHorﾐý dohled. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro školﾐího asisteﾐta staﾐo┗í ředitel 
škol┞/školského zařízeﾐí ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků a ŠD/ŠK. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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2.V/2 SpeIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– speIiálﾐího pedagoga školﾐíﾏ družiﾐáﾏ a školﾐíﾏ kluHůﾏ, 

které začleňují do kolekti┗u ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞ s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞59. Miﾐiﾏálﾐě tři 
účastﾐíIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory ﾏusí Hýt ┗ ŠD/ŠK ideﾐtifiko┗áﾐi po Ielou doHu realizaIe 
akti┗it┞. Podﾏíﾐka těIhto tří účastﾐíků platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe 
na ﾏa┝iﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého účastﾐíka. 

SpeIiálﾐí pedagog diagﾐostikuje speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 
účastﾐíků a poﾏáhá ┗┞t┗ářet a zlepšit podﾏíﾐk┞ pro úspěšﾐou 
integraci účastﾐíků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 
Součástí práIe je spolupráIe ﾐa t┗orHě pláﾐu pedagogiIké 
podpory nebo individuálﾐího ┗zdělá┗aIího pláﾐu pro každého 
účastﾐíka s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí.  

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí 
k┗alifikačﾐíIh předpokladů pro daﾐou pozici v souladu se 

zákoﾐeﾏ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞/školského zařízeﾐí ﾐa základě skutečﾐýIh 
potřeH účastﾐíka. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ PráIe speIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,1 na jeden 

ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e ŠD/ŠK; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ 
┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň tří 
účastﾐíků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
59 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.  
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPP); 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e ŠD/ŠK; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u účastﾐíků s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. kontrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e ŠD/ŠK dle evidence 

doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 871 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí podﾏíﾐek odHorﾐé způsoHilosti dle 
zákoﾐa o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗e ┗ýši jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. SpeIiálﾐího 
pedagoga lze zaﾏěstﾐat až ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. ŠD/ŠK si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů 
půsoHeﾐí speIiálﾐího pedagoga ┗ ŠD/ŠK.  

Příklad ヱ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
sto dvaIetkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

SpeIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga jsou u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ン ┗┞hlášk┞ č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.  

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
speIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel ŠD/ŠK ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíka.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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ヲ.V/ン SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu – 

soIiálﾐího pedagoga školﾐíﾏ družiﾐáﾏ a školﾐíﾏ kluHůﾏ 
a podpořit účastﾐík┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

ŠD/ŠK/ ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři účastﾐík┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká motivace ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele ŠD/ŠK. Miﾐiﾏálﾐě 
tři účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e ŠD/ŠK 

ideﾐtifiko┗áﾐ┞ po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. 

SoIiálﾐí pedagog ﾐeﾐí pedagogiIký praIo┗ﾐík, jeho ﾐáplﾐí práIe je 
┗┞t┗ářet propojeﾐí ﾏezi ŠD/ŠK a jiﾐýﾏi suHjekt┞, ﾐapř. oHIí, poliIií, 
státﾐíﾏ zástupIeﾏ a zdravotniIkýﾏ zařízeﾐí. Součástí práIe je 
posk┞to┗áﾐí ﾏediaIe ﾏezi ŠD/ŠK, rodiči a u┗edeﾐýﾏi iﾐstituIeﾏi 
a poﾏoI s prá┗ﾐíﾏi a soIiálﾐíﾏi otázkaﾏi. 

SoIiálﾐí pedagog Hude půsoHit jako prostředﾐík ﾏezi ŠD/ŠK 

a rodiﾐou. Účiﾐﾐě poﾏůže účastﾐíkůﾏ, jejiIhž rodiﾐ┞ ﾐeﾏají 
dostatečﾐou kapaIitu poﾏoIi s přípra┗ou do škol┞ a s ﾏoti┗aIí ke 
studiu. Posk┞tﾐe pedagogůﾏ iﾐforﾏaIe týkajíIí se zázeﾏí 
účastﾐíků a proHléﾏů, Iož ﾐásledﾐě pedagogůﾏ poﾏůže z┗olit 
┗hodﾐý přístup k účastﾐíko┗i. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga je získáﾐí 
odHorﾐé k┗alifikaIe ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗ oHoreIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí pedagogiku, ﾐeHo ┗┞sokoškolskýﾏ 
┗zděláﾐíﾏ, ﾐeHo ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ ┗zděláﾐíﾏ v oborech 

zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí práIi, oHdoHﾐě jako ﾐapř. soIiálﾐí 
praIo┗ﾐík u┗edeﾐý ┗ zákoﾐě č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, 
┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a 
rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í 
ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáka. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 
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Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ PráIe soIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ 
ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. ideﾐtifikaIe dětí/žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
pro ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu 
┗ Kč 

4 849 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. SoIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. ŠD/ŠK si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí 
soIiálﾐího pedagoga ┗ ŠD/ŠK. 

Příklad ヱ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: ŠD/ŠK zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaIet čt┞řikrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

SoIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Mezi hla┗ﾐí úkol┞ soIiálﾐího pedagoga patří ﾐapř.: 

 podpora ┗zdělá┗áﾐí soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh účastﾐíků; 

 oIhraﾐa dětí – děti zﾐeuží┗aﾐé, zaﾐedHá┗aﾐé, trauﾏatizo┗aﾐé; 

 pre┗eﾐIe oHtíží ┗ oHlasti Iho┗áﾐí; 

 ┗zdělá┗áﾐí pedagogů škol┞ a z┗┞šo┗áﾐí jejiIh po┗ědoﾏí ┗ soIiálﾐíIh otázkáIh; 

 posilo┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru školského zařízeﾐí; 

 koordiﾐaIe, ﾐáHor doHro┗olﾐíků pro doučo┗áﾐí. 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti školﾐího soIiálﾐího pedagoga jsou ﾐapř.:  

 spolupraIuje s oHIeﾏi, zdra┗otﾐiIkýﾏi zařízeﾐíﾏi, poliIií, soud┞, státﾐíﾏi zastupitelst┗íﾏi 
a dalšíﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi orgáﾐ┞ a organizacemi; 
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 pro┗ádí soIiálﾐě prá┗ﾐí poradeﾐst┗í a soIiálﾐí terapii s proHléﾏo┗ými jedinci; 

 zprostředko┗á┗á poﾏoI odHorﾐýIh poradeﾐskýIh a zdra┗otﾐiIkýIh praIo┗išť a jiﾐýIh 
odHorﾐýIh zařízeﾐí; 

 ┗┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro ﾐa┗ázáﾐí koﾐtaktu a poﾏáhajíIího ┗ztahu s rodiﾐaﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, 
spolupráIe s rodinou; 

 zaﾏěřuje se ﾐa ┗časﾐé odhaleﾐí ohrožeﾐýIh dětí ふizolaIe, týráﾐí, zaﾐedHá┗áﾐí, soIiálﾐě 
patologiIké je┗┞, kriﾏiﾐalita atd.); 

 posk┞tuje poﾏoI rodiﾐáﾏ, ┗e kterýIh ﾐejsou podﾏíﾐk┞ pro doﾏáIí přípra┗u žáků do škol┞ 
ふzprostředko┗áﾐí přípra┗┞ ﾐa ┗┞učo┗áﾐí, přijíﾏaIí zkoušk┞ぶ; 

 koordinuje kariéro┗é poradeﾐst┗í, spolupraIuje s ┗┞Iho┗ateli, asisteﾐt┞, žák┞, rodiči, úřad┞ 
práIe a orgaﾐizaIeﾏi, které se zaHý┗ají kariéro┗ýﾏ poradeﾐst┗íﾏ ふIQ Roﾏa ser┗is, Droﾏ – 

roﾏské střediskoぶ; 

 řídí ﾏeﾐtorské prograﾏ┞, e┝kurze, Hesed┞, dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eří; 

 zajišťuje přípra┗u ﾐa přijíﾏaIí řízeﾐí ふpoﾏoI soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýﾏ účastﾐíkůﾏ s agendou 

spjatou s přijíﾏaIíﾏ řízeﾐíﾏ – přihlášk┞, zápiso┗é lístk┞ぶ; 

 spolupraIuje ﾐa realizaIi příležitostﾐýIh teﾏatiIkýIh prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa pre┗eﾐIi 
soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů; 

 poﾏáhá při roz┗oji účastﾐíků ┗ oHlasti osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ýIho┗┞. 

 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel ŠD/ŠK ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů ŠD/ŠK 

ヲ.V/ヴ Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1, SC 2 (02.3.68.2) – varianty a, b, c, d, f, g, h, i, j; 

IP 3, SC 1 (02.3.61.1) – varianta e 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dlouhodoHého ┗zdělá┗áﾐí a průHěžﾐého 
seHe┗zdělá┗áﾐí. 

Vzdělá┗áﾐí Hude proHíhat forﾏou aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího 
prograﾏu akredito┗aﾐého ┗ s┞stéﾏu DVPP.  

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi Hudou podpořeﾐi ┗ získá┗áﾐí do┗edﾐostí, 
zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ 
(a-jぶ. Pro delší kurz┞ je ﾏožﾐé šaHloﾐu ┗olit ﾐásoHﾐě, ┗iz 
PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cíleﾏ je podpořit ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
forﾏou uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Nejﾐižší ﾏožﾐá 
hodiﾐo┗á dotaIe jedﾐoho z┗oleﾐého kurzu DVPP je Β hodiﾐ. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího programu DVPP v časo┗é dotaIi 
ﾏiﾐiﾏálﾐě 8 hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP; 

2. skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga u příjeﾏIe ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP; 
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2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, případﾐě koﾐtrola účasti pedagoga 
na kurzu (pokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí kurzuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 480 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů Hudou podporo┗áﾐi ┗e s┗éﾏ profesﾐíﾏ 
a odHorﾐéﾏ růstu účastí ﾐa odHorﾐýIh seﾏiﾐáříIh, ┘orkshopeIh a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh akIíIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ daﾐýIh téﾏateIh a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh 
┗┞učo┗aIíIh ﾏetod. Bude ro┗ﾐěž posíleﾐa partiIipaIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí strategie 
škol┞ ┗ oHlasti podpor┞ daﾐýIh téﾏat. 

ŠaHloﾐu lze z┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí ┗┞Hraﾐého kurzu DVPP. Ma┝iﾏálﾐí ﾐásoHﾐé z┗oleﾐí 
šaHloﾐ┞ pro jedeﾐ kurz je ヱヰ. 

Příklad┞ ┗┞užití šaHloﾐ┞: 

Příklad ヱ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v hodiﾐové dotaIi ヲヴ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ 

Příklad ヲ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヶヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě Α┝. 

Příklad ン: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヲヵヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ┝. 

Pozn.: Vzhledem k růzﾐýﾏ Ieﾐáﾏ posk┞to┗aﾐýIh DVPP kurzů, ﾐeﾐí ﾐutﾐé šaHloﾐu ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího 
ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí DVPP kurzu, proto u┗ádíﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé hodﾐot┞ z┗oleﾐí šaHloﾐ┞. 
U příkladu ヱ je ted┞ ﾏožﾐé pro kurz v délIe ヲヴ hodiﾐ z┗olit šaHloﾐu ふΒhぶ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝, ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝. 
Toto platí aﾐalogiIk┞ u jakékoli┗ jiﾐé délk┞ kurzu ふﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit délku kurzu pouze ┗ ﾐásoHku Β hodiﾐ, 
┗iz ﾐapř. příklad č. ヲ ┗ýšeぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé příklad┞ důrazﾐě upozorňujeﾏe, že před rozhodﾐutíﾏ ┗olH┞ počtu této 
šaHloﾐ┞ do projektu je potřeHa prozkouﾏat ﾐaHídku kurzů DVPP a ﾏít ﾐapláﾐo┗áﾐo, kolik kurzů 
pedagogo┗é škol┞ pláﾐují aHsol┗o┗at, ┗ jaké hodiﾐo┗é dotaIi a ┗ jaké ┗ariaﾐtě. 

Dále upozorňujeﾏe, že ┗ariaﾐtu aktivit┞ eぶ iﾐkluze ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ průHěhu realizaIe projektu zﾏěﾐit za 
jiﾐou ┗ariaﾐtu DVPP aﾐi další jiﾐou akti┗itu, jelikož H┞ se jedﾐalo o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi jiﾐého 
speIifiIkého Iíle projektu, ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kap. 7.2.2. 
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2.V/5 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů ŠD/ŠK 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů.  

Podﾏíﾐkou je ┗┞t┗ořeﾐí ﾏiﾐitýﾏu  ve spolupráIi 
tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků.  Pedagogo┗é se ┗ průHěhu ヱヰ po 
soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí, budou 

sIházet s Iíleﾏ pláﾐo┗at, realizovat (pozorovat) a reflektovat 

aktivity v jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh teﾏatiIkýIh ┗ariaﾐt. 

RealizaIe akti┗it┞ ﾏůže Hýt ﾐapláﾐo┗áﾐa i ﾐa kratší doHu, 
ﾐapříklad ﾐa jedﾐo pololetí, či dokoﾐIe čt┗rtletí – podle 

předpokládaﾐé iﾐteﾐzit┞ setká┗áﾐí. 

Vzdělá┗aIí I┞klus ┗ délIe ヱヰ hodiﾐ pro každého pedagoga 
obsahuje: 

 šest hodiﾐ společﾐého pláﾐo┗áﾐí a refle┝í 
(1 hodina = 60 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ hospitaIí u kolegů ふヱ hodina = 45 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ refle┝e hospito┗aﾐýIh hodiﾐ 
(1 hodina = 60 minut). 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup aktivity Tři aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
v Ielko┗é délIe deset hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 identifikace školského zařízeﾐí; 
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 ráﾏIo┗ý pláﾐ spolupráIe; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí 
a společﾐé refle┝e z ┗lastﾐí ┗ýuk┞ a doporučeﾐí pro 
další práIi zapojeﾐýIh pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí hospitaIí ふpřípadﾐě zdů┗odﾐěﾐí 
ﾐe┗┞užití hospitaIe a u┗edeﾐí, jak byly hodiny 

aloko┗aﾐé ﾐa hospitaIe ┗┞užit┞ぶ; 

 refle┝e pedagogů z každé realizo┗aﾐé hospitaIe 
┗četﾐě u┗edeﾐí data a času koﾐáﾐí refle┝e 
a doporučeﾐí pro další práIi; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐého školského 
zařízeﾐí/škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě 
zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo 
iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 

pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
realizo┗aﾐého setkáﾐí/hospitaIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa 
ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí setkáﾐí/hospitaIeぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 456 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů je zlepšit ┗zdělá┗áﾐí každého účastﾐíka. Profesﾐí roz┗oj 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků se odehrá┗á Hezprostředﾐě ┗ odděleﾐíIh ŠD/ŠK nebo nad auteﾐtiIkýﾏi 
žáko┗skýﾏi ┗ýkoﾐ┞, ┗┞uží┗á forﾏu soIiálﾐího učeﾐí. Bude uplatňo┗áﾐ tz┗. priﾐIip ン S – společﾐé 
pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝e. 

ŠaHloﾐa uﾏožﾐí ┗┞t┗ořit ┗e ŠD/ŠK skupiﾐ┞ akti┗ﾐíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se společﾐě 
zaﾏěří ﾐa roz┗oj koﾐkrétﾐího aspektu jejiIh práIe. Je ┗hodﾐá pro pedagog┞, kteří Ihtějí ┗ýsledk┞ s┗é 
práIe zlepšo┗at forﾏaﾏi kolegiálﾐí podpor┞. V pojetí šaHloﾐ┞ jde o společﾐou/partﾐerskou práIi tří 
pedagogů, kteří usilují o to, aH┞ se každý účastﾐík ﾏohl ﾐaučit ﾐěIo hodﾐotﾐého. Měli H┞ Hýt 
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v partﾐerskéﾏ ┗ztahu a ﾐa┗zájeﾏ si přiﾐášet užitečﾐé podﾐět┞. Pedagogeﾏ je ﾏíﾐěﾐ jakýkoli┗ 
pedagogiIký praIo┗ﾐík ŠD/ŠK, tj. i asisteﾐt pedagoga, speIiálﾐí pedagog apod.  

Jednotli┗é krok┞ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe: 

 Uskutečﾐí se ﾏiﾐiﾏálﾐě tři setkáﾐí ke společﾐéﾏu pláﾐo┗áﾐí.  
 Pedagogo┗é ﾐejpr┗e společﾐě připra┗í růzﾐé ﾏetod┞ a postup┞, které podporují koﾐkrétﾐí 

z┗oleﾐé téﾏa. 
 Následﾐě je aplikují ┗e ┗zdělá┗áﾐí. 
 Na dalšíﾏ setkáﾐí ﾐejpr┗e reflektují s┗é zkušeﾐosti a po jejiIh zhodﾐoIeﾐí pláﾐují další akti┗it┞. 

Refle┝e proHěhﾐe ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi účastﾐíka/účastﾐíků. 

 Délku jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí a ﾐásledﾐýIh refle┝í si staﾐo┗í pedagogo┗é 
sami, v součtu ale ﾏusí dosáhﾐout 6 hodin. 

 )apojeﾐí pedagogo┗é Hudou ┗ průHěhu jedﾐoho I┞klu alespoň d┗akrát ┗zájeﾏﾐě hospito┗at ┗e 
s┗é ┗ýuIe. To zﾐaﾏeﾐá, že každý zapojeﾐý pedagog ﾐa┗ští┗í jedﾐu hodiﾐu ┗zdělá┗áﾐí 
realizo┗aﾐou každýﾏ z kolegů ┗ ﾏiﾐitýﾏu. 

 HospitujíIí pedagog se sejde s kolegou, jehož hodiﾐu ﾐa┗ští┗il, k reflexi hodiny, kde budou 

zhodﾐoIeﾐ┞ ﾐejeﾐoﾏ čiﾐﾐosti pedagoga, ale také  proIes┞ a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi 
účastﾐíka. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐého školského zařízeﾐí. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka jiﾐé školﾐí družiﾐ┞/školﾐího kluHu, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐebo 

studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu 
regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Běheﾏ realizaIe akti┗it┞ se pedagog zapojí d┗akrát jako hospitujíIí a ┗e d┗ou s┗ýIh ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐáIh Hude ﾏít ┗e ┗ýuIe ﾐaopak hospitaIi dalšího pedagoga z ﾏiﾐitýﾏu. Hospito┗aﾐý pedagog 
ﾐásledﾐě ┗e spolupráIi s hospitujíIíﾏ zpraIuje píseﾏﾐou refle┝i. 

Pedagogo┗é ┗┞užijí odHorﾐou literaturu pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh 
zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.V/6 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ve 

z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí 
a ┗ýIho┗ě žáků, a to prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ 
zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ z růzﾐýIh školskýIh zařízeﾐí/škol. 

PedagogiIký praIo┗ﾐík ┗e spolupráIi s ┗edeﾐíﾏ „┗┞sílajíIího“ 
školského zařízeﾐí identifikuje oblasti/oblast, ve které IhIe 
roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti. Na základě toho ┗┞Herou 
„hostitelskou“ školu/školské zařízeﾐí (dále jeﾐ „hostitelská 
škola“ぶ a tu oslo┗í s žádostí o spolupráIi. Na hostitelské škole 
bude s pedagogem z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí 
spolupracovat pedagog-prů┗odIe. Vžd┞ se ﾏusí jedﾐat o jiﾐou 
školu ふrozdílﾐé IČO, resp. RED_I)O příjeﾏIe a hostitelské škol┞ぶ. 
SpolupráIe ┗ Ielko┗é doHě tr┗áﾐí ﾏiﾐ. ヱヶ hodiﾐ spočí┗á 
v pro┗edeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗ou ﾐá┗ště┗ ┗┞Hraﾐého pedagoga 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí Hěheﾏ ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, ┗ hostitelské škole. Sﾏ┞sleﾏ 
je získáﾐí a přeﾐos příkladů doHré pra┝e. 

Polovina z ヱヶ hodiﾐ je ┗┞hrazeﾐa ﾐá┗ště┗áﾏ pedagoga 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí na hostitelské škole. )Hý┗ajíIíIh 
Β hodiﾐ spolupraIujíIí pedagogo┗é ﾏohou rozdělit podle s┗ého 
u┗ážeﾐí ﾐa přípra┗u ﾐá┗ště┗, společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro 
další práIi. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog z ┗┞sílajíIího 

školského zařízeﾐí ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗ého školského zařízeﾐí. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti d┗ou uIeleﾐýIh Hloků ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
v Ielko┗é délIe šestﾐáIt hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý 
v délIe osﾏ hodiﾐ 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh s následujíIíﾏ oHsaheﾏ: 

 ideﾐtifikaIe hostitelské škol┞; 

 jﾏéﾐa oHou pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗; 

 sIéﾐáře ﾐá┗ště┗; 

 společﾐá refle┝e a doporučeﾐí pro další práIi; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é jsou zaﾏěstﾐaﾐí 
v zapojeﾐýIh školskýIh zařízeﾐíIh/škole a školskéﾏ 
zařízeﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů a statutárﾐíIh 
orgáﾐů oHou školskýIh zařízeﾐí/škol┞ a školského 
zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh; 

2. pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro pedagoga 
příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká koﾐtrola realizaIe 
ﾐá┗ště┗┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 9 010 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

4 505 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHlony: 

Ná┗ště┗┞ ┗ hostitelské škole se koﾐají Hěheﾏ Hěžﾐé praIo┗ﾐí doH┞ oHou pedagogů tak, aH┞ se pedagog 

ﾏohl iﾐspiro┗at tíﾏ, jak se daﾐé akti┗it┞ realizují ┗ Hěžﾐéﾏ pro┗ozu škol┞/školského zařízeﾐí.  

SpolupraIujíIí pedagogo┗é ┗┞užijí I┞klus – pláﾐo┗áﾐí, realizaIe ﾐá┗ště┗┞, refle┝e, úpra┗a a další pláﾐ, 
┗četﾐě přeﾐosu iﾐforﾏaIí do ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí, tíﾏ že podpořeﾐý pedagogiIký praIo┗ﾐík 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí zajistí předáﾐí získaﾐýIh pozﾐatků s┗ýﾏ dalšíﾏ kolegůﾏ. 

Ná┗rh ﾏožﾐého sIéﾐáře: 

1. Před ﾐá┗ště┗ou připra┗í společﾐě oHa pedagogo┗é sIéﾐář ﾐá┗ště┗┞. 

2. ProHěhﾐe ﾐá┗ště┗a ┗ hostitelské škole. 
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3. Po ﾐá┗ště┗ě pedagogo┗é ┗┞hoto┗í zápis o pro┗edeﾐé ﾐá┗ště┗ě, který Hude oHsaho┗at 
společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další práIi. Pedagog z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí 
ﾐapříklad popíše způsoH užití ﾐo┗ýIh pozﾐatků ┗ pra┝i do s┗ého pedagogiIkého portfolia.  

4. Pedagog z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
ze s┗ého zařízeﾐí. 

VýHěr ┗hodﾐé hostitelské škol┞ lze pro┗ést ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí, případﾐě ﾐa základě 
koﾐtaktů a iﾐforﾏaIí získaﾐýIh ﾐapř. z odHorﾐýIh časopisů, iﾐterﾐetu ふ┘eHo┗é stráﾐk┞ škol, ┘eH ČŠI 
aj.), kde saﾏotﾐé škol┞/školská zařízeﾐí ideﾐtifikují s┗é silﾐé stráﾐk┞ a zájeﾏ přijﾏout pedagog┞ z jiﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí. Ná┗ště┗u realizuje pouze pedagog ze školského zařízeﾐí příjeﾏIe ┗ hostitelské 
škole, pedagog-prů┗odIe z hostitelské škol┞ reIipročﾐě ﾐá┗ště┗u ┗e školskéﾏ zařízeﾐí příjeﾏIe 
nerealizuje. 

Příklad┞ oHlastí, ┗e kterýIh ﾏohou škol┞/školská zařízeﾐí roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 čteﾐářská graﾏotﾐost; 

 ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

 usﾐadňo┗áﾐí přeIhodu ﾏezi stupﾐi ┗zděláﾐí; 

 podnikavost; 

 pre┗eﾐIe šikaﾐ┞; 

 společﾐé ┗zdělá┗áﾐí; 

 ﾐadaﾐí žáIi ┗e ┗ýuIe apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, dohoda o spolupráIi ﾏezi školaﾏi, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.V/7 Tandemové ┗zdělá┗áﾐí v ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
školﾐíIh družin a školﾐíIh kluHů (a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh škol a HudouIíIh pedagogůぶ ┗ oblasti podpory 

společﾐého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí 
účastﾐíků. Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita ┗zdělá┗áﾐí, která 
Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků. 

Akti┗ita je určeﾐa pro d┗a pedagog┞, kteří společﾐě ﾐapláﾐují 
a zrealizují ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek v průHěhu pěti po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Po každé ┗zdělá┗aIí 
jednotce proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod 
a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ účastﾐíků.   

Celý I┞klus je t┗ořeﾐ ヱヰ ┗zdělá┗aIíﾏi jedﾐotkaﾏi (1 ┗zdělá┗aIí 
jednotka = 45 minut) a ヱヰ hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
a reflexe (1 hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐutぶ. Jedﾐá se Ielkeﾏ o ヲヰ hodiﾐ 
┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga. 

Druhý pedagog ┗ odděleﾐí ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký 
praIo┗ﾐík stejﾐého školského zařízeﾐí. Může se jedﾐat i o 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé školﾐí družiﾐ┞/školﾐího kluHu, 
ﾐeHo základﾐí škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, 
ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího 
prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého 
po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ, školﾐíIh kluHů a 

základﾐíIh škol ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti deseti uIeleﾐýIh Hloků ┗zájeﾏﾐé spolupráIe 
pedagogů ┗ Ielko┗é délIe d┗aIet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
┗ délIe d┗ě hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizace taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků pro každou 
jednotku; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐaﾐí u příjeﾏIe; při zapojeﾐí praIo┗ﾐíka z jiﾐého 
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školského zařízeﾐí/škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ; 
v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu, 

ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIíIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe taﾐdeﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヱヰ hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhlo tandemové ┗zdělá┗áﾐí; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
taﾐdeﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí (pokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí taﾐdeﾏo┗ého vzdělá┗áﾐí). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 150 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

815 

PodroHﾐá speIifikaIe šablony: 

Tandemové ┗zdělá┗áﾐí ﾐeﾐí hospitaIe, kd┞ jedeﾐ pedagog ┗┞učuje a druhý pozoruje. Jedﾐá 
se o společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, kd┞ oHa pedagogo┗é ┗┞učují ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. SpolupráIe ﾏůže ﾏít 
růzﾐé podoH┞ a ﾏůže se také ┗┞┗íjet ┗ čase ふtak, jak Hudou ﾐarůstat koﾏpeteﾐIe spolupraIujíIíIh 
pedagogůぶ. Role jedﾐotli┗ýIh pedagogů se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit i ┗ průHěhu jedﾐé ┗zdělá┗aIí 
jednotky. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá 
reflexe). 

Jedﾐotka podpoří pedagog┞ ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 SeHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí. 

 Pedagog systematicky reflektuje procesy pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a jeho dopad na 

účastﾐík┞ s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu jejich učeﾐí. 

Pedagogo┗é ﾏohou ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (zázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.V/8 )apojeﾐí odHorﾐíka z praxe do ┗zdělá┗áﾐí v ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
školﾐíIh družiﾐa školﾐíIh kluHů a odHorﾐíků z praxe. Dík┞ 
spolupráIi se zlepší k┗alita ┗zdělá┗áﾐí, která Hude ﾏít poziti┗ﾐí 
┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků i pro jejiIh HudouIí uplatﾐěﾐí ﾐa trhu 
práIe. 

Akti┗ita je určeﾐa pro pedagoga ŠD/ŠK a odHorﾐíka z pra┝e, kteří 
společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 10 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek 

v průHěhu ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka. Pro každou ┗zdělá┗aIí jedﾐotku proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě 
zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí procesy 

a ┗ýsledk┞ účastﾐíků. SpolupráIe pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e 
ﾏůže proHíhat ﾐapříč odděleﾐíﾏi ŠD/ŠK. 

Na každou ┗zdělá┗aIí jedﾐotku je staﾐo┗eﾐa ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
z praxe. 

Celý Hlok je ted┞ t┗ořeﾐ 10 ┗zdělá┗aIíﾏi jedﾐotkaﾏi 
a 15 hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí a refle┝e. Jedﾐá se Ielkeﾏ 
o 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga. 

Pro účel┞ této šaHloﾐ┞ platí: 

1 ┗zdělá┗aIí jedﾐotka = 45 minut 

1 hodina přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíci školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e ┗ Ielko┗é délIe 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ┗ délIe ヲ,ヵ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe 

oHsahujíIí: 
 identifikace školského zařízeﾐí; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků pro každou 
jednotku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu ŠD/ŠK. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace ┗zdělá┗áﾐí se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 10 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhlo společﾐé ┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogem, nebo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
společﾐého ┗zdělá┗áﾐí pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e, 
případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a společﾐé ┗ýuk┞ ふpokud H┞ koﾐtrola 
ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí společﾐého vzdělá┗áﾐí); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 11 030 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

1 103 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗zdělá┗áﾐí pedagoga ŠD/ŠK a odHorﾐíka z pra┝e, kd┞ oHa účastﾐíIi ┗zdělá┗ají ve 

┗zájeﾏﾐé spolupráIi.  SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐou podoHu a ﾏůže se ┗┞┗íjet ┗ čase. Role pedagoga 
a odHorﾐíka z praxe se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí ┗zdělá┗aIí akti┗it┞. Součástí spolupráIe je 
uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. Hodiﾐ┞ spolupráIe 
ﾏohou proHíhat i Hloko┗ě jako projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí. ŠaHloﾐa je určeﾐa pro jedﾐoho pedagoga, 10 

┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek ale ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ odHorﾐík. Může se jedﾐat o ┗íIe osoH. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školské prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞/školského 
zařízeﾐí60. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele ŠD/ŠK. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog systematick┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 

s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu jejich učeﾐí. 

                                                           
60 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗zdělá┗áﾐí. 
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Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.V/9 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí v ŠD/ŠK 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ šaHloﾐ┞ je prohlouHit profesﾐí koﾏpeteﾐIe 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů 
prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe s ┗┞užitíﾏ pr┗ků 
mentoringu. 

OHsaheﾏ šaHloﾐ┞ je spolupráIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 
který ﾏá zkušeﾐosti a potřeHﾐé zﾐalosti ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti 
foreﾏ a ﾏetod práIe ふdále jeﾐ „pedagog-e┝pert“ぶ s dalšíﾏi 
d┗ěﾏa koleg┞ ふdále jeﾐ „pedagog-začátečﾐík“ぶ. 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ ﾐo┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe 
pedagoga. 

Podﾏíﾐkou realizaIe akti┗it┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečﾐík┞ a společﾐě 
zrealizují ┗zdělá┗aIí I┞klus: 

Pedagog-e┝pert připra┗í a zrealizuje pro pedagog┞-začátečﾐík┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pět hodiﾐ ふpo ヶヰ ﾏiﾐutáIhぶ ┗zdělá┗aIíIh 
setkáﾐí/lekIí/ﾏeﾐtorskýIh rozho┗orů z koﾐkrétﾐího, předeﾏ 
z┗oleﾐého, oHoru.  Cíleﾏ setkáﾐí je sezﾐáﾏeﾐí se s novou 

forﾏou či ﾏetodou, případﾐě získáﾐí ┗ětší jistot┞ ┗ jejíﾏ 
použí┗áﾐí, a ﾐásledﾐá přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ do příﾏé 
┗ýuk┞ realizo┗aﾐé pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ. 

Pedagog-e┝pert dále ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ připra┗í jedﾐu minilekci (aktivita 
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v délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, která Hude pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ 
ﾐásledﾐě realizo┗áﾐa Hěheﾏ ┗zdělá┗aIího proIesu. 

Po realizaIi ﾏiﾐilekIe Hude ┗e spolupráIi pedagoga-experta 

a pedagogů-začátečﾐíků pro┗edeﾐa refle┝e ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ 
k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi účastﾐíka. 

Jedeﾐ I┞klus oHsahuje Ielkeﾏ šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-začátečﾐíka a sestá┗á z pěti hodiﾐ ┗ýuko┗ýIh lekIí 
ﾐo┗é ﾏetod┞ a z jedﾐé hodiﾐ┞ přípra┗┞ a refle┝e ﾏiﾐilekIe. Jako 

┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají d┗a pedagogo┗é-začátečﾐíIi. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti Hloku spolupráIe pedagogů při přípra┗ě 
a realizaci no┗é ﾏetod┞ ┗ýuk┞ ┗ Ielko┗é délIe ヶ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí ┗ délIe 
tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヲ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-začátečﾐíků 
z každé realizo┗aﾐé ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí refle┝e; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e školskéﾏ zařízeﾐí příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐého školského zařízeﾐí 
skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí 
studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u 
ze 4. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe akti┗it┞; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi jedﾐé 
ﾏiﾐilekIe ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ ted┞ d┗ou zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagogy 

ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 
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4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ či 
ﾏiﾐilekIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 637 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ tako┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe pedagoga, které předsta┗ují ﾐo┗é přístup┞ 
k zájﾏo┗éﾏu ┗zdělá┗áﾐí, za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗zdělá┗áﾐí apod. SpolupráIe ┗ oHlasti iﾐkluze ﾏůže 
Hýt zaﾏěřeﾐa ﾐa oHeIﾐější téﾏata, která z┗┞šují koﾏpeteﾐIe pedagogů z hlediska společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a osoHﾐostﾐího roz┗oje, ted┞ ﾐapříklad ﾐa refle┝i a seHerefle┝i, pláﾐo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
(z hlediska Iílů, oHsahu, ﾏetod a iﾐdi┗idualizaIeぶ, podporu učeﾐí ふﾏoti┗aIe, difereﾐIiaIe, kliﾏa atd.ぶ 
apod. V případě ┗olH┞ téﾏatu Iﾐkluze je Iíleﾏ i individualizovaﾐá podpora profesﾐího růstu, ┗četﾐě 
práIe s hodﾐotaﾏi a postoji a příspě┗ek k osoHﾐostﾐíﾏu růstu pedagoga-začátečﾐíka. 

Každý pedagog-začátečﾐík připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita ┗ jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délIe 
cca 15-20 minut). Minilekci vede v průHěhu hodiﾐ┞ příﾏo pedagog-začátečﾐík. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐého školského zařízeﾐí. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka jiﾐé školﾐí družiﾐ┞, školﾐího kluHu, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo 
studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu 
regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studentem 

ふdle ┗ýše u┗edeﾐéhoぶ ﾏůže Hýt jak pedagog-začátečﾐík, tak pedagog-expert. 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka61 o realizaIi ﾏiﾐilekIe ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ hodiﾐě, kterou připra┗il 
pedagog-expert ve spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
61 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „No┗é ﾏetod┞ šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 



 

 

 

 

158 

 

Aktivity roz┗íjejíIí ICT v ŠD/ŠK 

2.V/10 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ŠK/ŠK 

Varianty aktivity a) 64 hodin/64 týdﾐů; 

b) 48 hodin/ヴΒ týdﾐů; 

c) 32 hodin/ンヲ týdﾐů; 

d) 16 hodin/ヱヶ týdﾐů; 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh metod s ┗┞užitíﾏ 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií ふICTぶ. Akti┗ita ro┗ﾐěž 
Iílí ﾐa ┗ětší iﾐdi┗idualizaIi ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa roz┗oj digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí a kreati┗it┞ účastﾐíků a jejiIh akti┗ﾐí zapojeﾐí do 
procesu ┗zdělá┗áﾐí. Pedagogo┗é ┗┞užijí ﾐo┗é iﾐo┗ati┗ﾐí sIéﾐáře 
┗zdělá┗áﾐí, ┗iz ﾐíže PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Školské zařízeﾐí realizuje ┗┞Hraﾐý počet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
s ┗┞užitíﾏ ICT dle z┗oleﾐé ┗ariaﾐt┞ akti┗it┞, a to takto: 

a) 64 hodin vzdělá┗áﾐí v 64 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

b) 48 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 48 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

c) 32 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 32 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

d) 16 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 16 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí. 

Školské zařízeﾐí si ﾏůže ┗┞Hrat ┗žd┞ pouze jedﾐu ┗ariaﾐtu 
akti┗it┞. Tu ﾏůže ﾐásoHit. 

Jedﾐá se o hodiﾐ┞ Hěžﾐého ┗zdělá┗áﾐí (1h = 45 minut). 

Vzdělá┗áﾐí je ﾐutﾐé realizo┗at pra┗idelﾐě, tzﾐ. ┗žd┞ 1 hodinu 

týdﾐě. Pokud ┗ jedﾐoﾏ týdﾐu ﾐeﾐí ﾏožﾐé akti┗itu realizovat, je 

ﾏožﾐé ji ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu ﾐahradit a realizo┗at ┗ toﾏto týdﾐu ヲ 
hodiﾐ┞. Akti┗ita je určeﾐa pro skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, 

z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ62. Pro 

skupinu 10 účastﾐíků školské zařízeﾐí zakoupí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh 
zařízeﾐí ふtaHletů ﾐeHo ﾐoteHookůぶ. 

                                                           
62 Teﾐto počet účastﾐíků ﾏusí Hýt přítoﾏeﾐ ┗ každé hodiﾐě. Pokud to ┗ ﾐěkteré hodiﾐě z dů┗odu aHseﾐIí ﾐeﾐí ﾏožﾐé, je 
ﾏožﾐé daﾐou hodiﾐu ┗ daﾐéﾏ týdﾐu ﾐerealizo┗at a ﾐahradit ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu. 
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Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele školského 
zařízeﾐí. 

Hodiny ┗zdělá┗áﾐí ﾏohou proHíhat ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi oHlastﾏi 
s ┗ýjiﾏkou oHlasti Iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie. 
V┞Hraﾐý počet hodiﾐ ﾏůže realizo┗at ┗íIe pedagogů. Každý 
zapojeﾐý pedagog ﾏusí ┗e z┗oleﾐém počtu hodiﾐ akti┗it┞ 
realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě 1 hodinu s odHorﾐíkeﾏ ┗ oHlasti ┗┞uží┗áﾐí 
ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐé ┗zdělá┗áﾐí s ICT 

Jedﾐotka ┗ýstupu 1 hodina ┗zdělá┗áﾐí s ICT 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu realizo┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí s ICT oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užité ﾏetod┞, ┗ýuko┗é sIéﾐáře a 
popis získaﾐýIh zkušeﾐostí a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků 

s u┗edeﾐíﾏ příkladu doHré pra┝e, souhrﾐﾐě za Ielou 

vybranou variantu aktivity; 

 seznam hodin s ┗┞užitíﾏ ICT s u┗edeﾐíﾏ předﾏětu, data 
a z┗ýrazﾐěﾐíﾏ hodiﾐ, které H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ ┗e 
spolupráIi s odHorﾐíkeﾏ; 

 sezﾐaﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků63, kteří se účastﾐili 
hodin ┗zdělá┗áﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐého pedagoga/ů, odHorﾐíka/ů 
a statutárﾐího orgáﾐu školského zařízeﾐí. 

3. skeﾐ iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu s u┗edeﾐíﾏ 
data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ. 

                                                           
63 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ účastﾐíků. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu realizo┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí s ICT; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí s ┗┞užitíﾏ 
ICT;  

4. origiﾐál iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu 
s u┗edeﾐíﾏ data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヱ ヰヶ Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta a) 

128 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta b) 

96 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta c) 

64 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta d) 

32 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

2 000 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ – čtěte pozorﾐě! 

Akti┗itu je ﾏožﾐé z┗olit ﾏa┝iﾏálﾐě ┗ hodﾐotě dosahujíIí polo┗iﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro daﾐý suHjekt, ┗iz kapitola č. ヲ. 

Příklad: Školské zařízeﾐí ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, 80 účastﾐíků. Školské zařízeﾐí 
ﾏůže ﾐa Ielý projekt čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě 100 000 + (80 x 1 800 Kčぶ = 244 ヰヰヰ Kč. Tuto aktivitu je ted┞ 
ﾏožﾐé zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě tolikrát, aH┞ její část v žádosti o podporu ﾐepřesáhla 122 ヰヰヰ Kč. 

)áro┗eň platí, že je ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu z┗olit pouze jedﾐu z variant aktivity, a tu případﾐě 
podle potřeH školského zařízeﾐí ﾐásoHit. Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu koﾏHiﾐo┗at ┗íIe 
variant (a, b, c, d). 

Školské zařízeﾐí si ┗olí ┗ariaﾐtu akti┗it┞ podle toho, jak dlouho ji pláﾐuje ┗ projektu realizo┗at. Důležitá 
součást akti┗it┞ je pra┗idelﾐá a dlouhodoHá práIe s ICT ve ┗zdělá┗áﾐí, ﾐeﾐí proto ﾏožﾐé realizaIi 
akti┗it┞ zkrátit a ﾐapř. při z┗oleﾐí ┗ariaﾐt┞ aぶ realizo┗at ﾐapř. ヶヴ hodiﾐ za jedﾐo pololetí a ﾐároko┗at si 
Ielko┗é ﾐáklad┞ ﾐa ┗ariaﾐtu aぶ. Školská zařízeﾐí jsou proto fiﾐaﾐčﾐě ﾏoti┗o┗áﾐa pracovat s ICT 

dlouhodoHě po Ielou doHu realizaIe projektu. Školské zařízeﾐí oHdrží fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa realizaIi 
šaHloﾐ┞ a ﾐákup ヱヰ zařízeﾐí ┗ tako┗é ┗ýši, jak dlouhodoHě pláﾐuje akti┗itu realizo┗at. Podpořit ヱヰ 
účastﾐíků a pořídit ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふ┗iz ┗ýšeぶ je ﾐutﾐé ┗e ┗šeIh ┗ariaﾐtáIh akti┗it┞. Na plﾐou 
hodﾐotu realizaIe akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏá školské zařízeﾐí ﾐárok pouze pokud Hude ┗┞uží┗at 
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ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗e ┗zdělá┗áﾐí 64 hodin průHěžﾐě po doHu ヶヴ týdﾐů. Naopak, pokud školské zařízeﾐí 
Hude realizo┗at akti┗itu kratší doHu ふ┗ariaﾐt┞ Hぶ, Iぶ, dぶぶ ﾐa realizaIi akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏůže 
┗┞užít pouze částku odpo┗ídajíIí z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě. Příklad┞ ┗iz ráﾏeček ﾐíže. 

Výz┗a je pro předkládáﾐí žádostí o podporu ote┗řeﾐa dostatečﾐě dlouho a uﾏožňuje podat žádost 
o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ, a to ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗┞plaIeﾐí záloho┗é 
platby. Školská zařízeﾐí jsou tíﾏto ﾐasta┗eﾐíﾏ ﾏoti┗o┗áﾐa realizaIi projektu řádﾐě proﾏ┞slet a 
ﾐapláﾐo┗at zahájeﾐí realizace projektu v žádosti o podporu s potřeHﾐou časo┗ou rezer┗ou tak, aH┞ do 
doH┞ zahájeﾐí projektu oHdržela záloho┗ou platHu potřeHﾐou pro ﾐákup zařízeﾐí. V případě ﾐutﾐosti je 
ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí projektu před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory posunout. 

Pokud školské zařízeﾐí ﾐepředloží žádost o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ od pláﾐo┗aﾐého 
zahájeﾐí realizaIe projektu, ﾐeHude ﾏožﾐé ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ sIh┗alo┗aIího proIesu zajistit, aH┞ ﾐa 
realizaIi akti┗it┞ ┗čas oHdrželo záloho┗ou platbu. 

MetodiIký ┗ýklad šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ﾏá za Iíl roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků i účastﾐíků v prostředí 
┗zdělá┗áﾐí ┗ ヲヱ. století. PriﾐIipeﾏ je za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh o┗ěřeﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh ﾏetod při ┗┞užití ICT ┗e 
┗zdělá┗áﾐí. ÚčastﾐíIi se učí uﾐi┗erzálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾏít úspěšﾐý a saﾏostatﾐý 
ži┗ot i kariéru. Pedagog H┞ se ﾏěl stát ﾏeﾐtoreﾏ, který jim poﾏůže t┞to do┗edﾐosti roz┗iﾐout. 
Moderﾐí teIhﾐologie ﾏohou pedagogovi teﾐto úkol zásadﾐě usﾐadﾐit, pokud jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ účelﾐě a 
iﾐforﾏo┗aﾐě. TaHlet┞ a další ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗┞uží┗aﾐé při ┗zdělá┗áﾐí typu 1:1 (tedy 1 účastﾐík na 1 

digitálﾐí zařízeﾐíぶ ﾏohou zásadﾐě poﾏoIi iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. Každý účastﾐík ﾏůže praIo┗at ﾐa s┗éﾏ 
zařízeﾐí, ﾐa koﾐkrétﾐíIh úkoleIh, které mu poﾏáhají posilo┗at jeho slaHé stráﾐk┞, ┗ jeho ┗lastﾐíﾏ 
tempu. Dík┞ propojeﾐí zařízeﾐí pedagogů a účastﾐíků ﾏůže ﾏít pedagog okaﾏžitý přehled o progresu 
účastﾐíka. TaHlet┞ a koﾐIept ┗ýuk┞ ヱ:ヱ uﾏožňují ┗ětší a kreati┗ﾐí zapojeﾐí účastﾐíků do procesu 

┗zdělá┗áﾐí. Koﾐstrukti┗ﾐí a kreati┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí taHletu jako učeHﾐího ﾐástroje proškoleﾐýﾏ pedagogeﾏ 
┗ede ke zje┗ﾐéﾏu z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí. 

Z tohoto dů┗odu je pro každého zapojeﾐého pedagoga připra┗eﾐa podpora ┗ podoHě realizaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ ┗ýuko┗é hodiﾐ┞ s odHorﾐíkeﾏ, který ﾏá s ┗┞užitíﾏ ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí zkušeﾐosti. Jedﾐá se 
o ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐ, pokud se pedagog ﾐeIítí při ┗┞užití ICT dostatečﾐě jistý, je ﾏožﾐé ┗┞užít 
poﾏoI odHorﾐíka ┗e ┗íIe hodiﾐáIh. Nejedﾐá se priﾏárﾐě o teIhﾐiIkou podporu, ﾐýHrž ﾏetodickou a 

didaktickou. OdHorﾐíkeﾏ proto ﾏůže Hýt zkušeﾐý pedagog, studeﾐt ┗ěﾐujíIí se ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ICT 
ﾏetod ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗ý┗ojář školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh aplikaIí, který poﾏůže s ┗┞užitíﾏ aplikaIí ┗e 
┗zdělá┗áﾐí apod. V případě potřeH┞ další podpor┞ pedagogů je ﾏožﾐé ┗┞užít ostatﾐí šaHloﾐ┞ zaﾏěřeﾐé 
ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogů, ať ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏi koleg┞ ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ DVPP. 

Pro realizaIi akti┗it┞ je ┗hodﾐé ┗┞užít ﾐěkterého z o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů, ﾐapř. sIéﾐáře ┗ ráﾏIi 
e┗ropského projektu Creative Classroom Lab: 

ヱ. SpolupráIe a hodﾐoIeﾐí; 

ヲ. SpolupráIe; 

ン. T┗orHa ┗ýuko┗ého oHsahu; 

ヴ. Pře┗ráIeﾐá třída; 

ヵ. Podpora saﾏostatﾐého proje┗u účastﾐíků ふﾐezá┗islí žáIiぶ; 

6. Personalizace; 
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Α. SpolupráIe ﾏezi školaﾏi. 

Přesﾐý popis ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů k ┗┞užití ┗e ┗ýuIe: http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/64. U┗edeﾐé ┗ýuko┗é 
sIéﾐáře jsou o┗ěřeﾐ┞ ┗ prostředí škol. Každé školské zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾏá ┗ souladu s 

§ ヵ odst. ヲ školského zákoﾐa zpraIo┗áﾐ s┗ůj školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ, který ﾏá příﾏou ┗azHu ﾐa 
ráﾏIo┗é ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ - pro předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí, pro základﾐí ┗zdělá┗áﾐí, pro g┞ﾏﾐázia, 
středﾐí odHorﾐé škol┞ atd., a prostředﾐiIt┗íﾏ ŠVP poﾏáhá ﾐaplňo┗at ┗zdělá┗aIí Iíle staﾐo┗eﾐé 
ráﾏIo┗ýﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi programy. V toﾏto ohledu lze ┗┞užít sIéﾐáře s ﾏožﾐýﾏi úpra┗aﾏi pro 
speIifika zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 

Pořízeﾐí ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 

V šaHloﾐě se počítá s ┗┞užitíﾏ ﾐoteHooků a dot┞keﾏ o┗ládaﾐýIh taHletů. Dů┗odeﾏ, proč se šaHloﾐa 
zaﾏěřuje ﾐa t┞to d┗a t┞p┞ počítačo┗ýIh zařízeﾐí je skutečﾐost, že ┗ průHěhu ┗zdělá┗áﾐí je každé z ﾐiIh 
priﾏárﾐě ┗┞uží┗áﾐo jiﾐak a k troIhu jiﾐýﾏ účelůﾏ. TaHlet┞ jsou priﾏárﾐě ┗hodﾐé ﾐa akčﾐí práIi 
v teréﾐu, při které se ┗┞uží┗ají jejiIh speIifiIké ┗lastﾐosti jako je ﾏoHilita, kaﾏera, ﾏikrofoﾐ a další 
čidla. DoHře se s ﾐiﾏi pořizují priﾏárﾐí data ふaudio, ┗ideo, hodﾐot┞ z čidel,…ぶ, která lze ﾐásledﾐě příﾏo 
┗ taHleteIh dále zpraIo┗á┗at ﾐeHo je prostředﾐiIt┗íﾏ Iloudo┗ýIh služeH zpřístupﾐit ﾐa dalšíIh 
počítačo┗ýIh zařízeﾐíIh ふstolﾐíIh počítačíIh, ﾐoteHooIíIh, Ih┞trýIh telefoﾐeIh,…ぶ a dále s ﾐiﾏi s 
účastﾐíky pracovat. U dětí a ﾏladšíIh žáků je za ┗ýhodu u taHletů po┗ažo┗áﾐo dot┞ko┗é o┗ládáﾐí, které 
uﾏožňuje iﾐtuiti┗ﾐě ﾏaﾐipulo┗at s oHjekt┞ a zjedﾐodušuje uži┗atelské rozhraﾐí a jeho o┗ládáﾐí.  

NoteHook┞ jsou ﾐaopak priﾏárﾐě ┗hodﾐé pro práIi s te┝teﾏ, pro zpraIo┗áﾐí taHulko┗ýIh dat, 
┗┞hledáﾐí a zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí z iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐek, zpraIo┗áﾐí pořízeﾐého audia i ┗idea atp. 
V pra┝i se s ﾐoteHook┞ praIuje ﾐejčastěji příﾏo ┗e škole, jejiIh přeﾐositelﾐost ale uﾏožňuje fle┝iHilﾐě 
┗┞uží┗at tato zařízeﾐí kdekoli ┗e školskéﾏ zařízeﾐí - přeﾐášet je do jedﾐotli┗ýIh odHorﾐýIh praIo┗eﾐ 
ﾐeHo HěžﾐýIh tříd. V┞užití zařízeﾐí ┗žd┞ záleží ﾐa ┗ýuko┗éﾏ Iíli, který si pedagog staﾐo┗í. 

V dokládáﾐí ┗ýstupů ﾐeHude koﾐtrolo┗áﾐa teIhﾐiIká speIifikaIe pořízeﾐýIh zařízeﾐí aﾐi jejiIh Ieﾐa. 
Koﾐtrole podléhá pouze Iharakter zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHletぶ, po┗iﾐﾐý počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí ふヱヰぶ 
a datuﾏ jejiIh dodáﾐí, které ﾏusí proHěhﾐout ┗ ráﾏIi realizaIe projektu. Před začátkem realizace 

projektu je ale ﾏožﾐé začít uskutečňo┗at přípra┗ﾐé krok┞ k pořízeﾐí zařízeﾐí – průzkuﾏ trhu, ┗ýHěr 
┗hodﾐýIh zařízeﾐí, oslo┗eﾐí doda┗atelů, ┗ případě ﾐutﾐosti realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 

Varianty realizace aktivity: 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ┗e z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě ﾐásoHﾐě podle počtu zapojeﾐýIh účastﾐíků a je ﾏožﾐé tak 
ﾐakoupit ┗íIe zařízeﾐí pro ┗íIe zapojeﾐýIh účastﾐíků. S ﾐásoHkeﾏ zapojeﾐýIh účastﾐíků se ﾐásoHí 
počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí a počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šablon: 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ンヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞ží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí dlouhodoHě po IelýIh ヶヴ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ン┝ ┗e ┗ariaﾐtě aぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě Γ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí 

                                                           
64 Dalšíﾏi zdroji pro ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe a za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod ﾏohou Hýt ┗ýstup┞ European Schoolnet 

(http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/ぶ, ﾐeHo ﾐěkteré projekt┞ realizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi prograﾏu eT┘iﾐﾐiﾐg 
(https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm). 

http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm


 

 

 

 

163 

 

realizuje trojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヶヴ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě 
školské zařízeﾐí realizuje ン hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヲヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí po doHu ンヲ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヲ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Iぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ 
účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí realizuje 

d┗ojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヶヴ hodiﾐ ┗ ンヲ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě školské 
zařízeﾐí realizuje ヲ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ヱヲΒ ヰヰヰ Kč. 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヴヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí po doHu ヴΒ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヴ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Hぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ 
účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí realizuje 

čt┞řﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヴΒ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě školské 
zařízeﾐí realizuje ヴ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

Na pr┗ﾐíﾏ a třetíﾏ příkladu je ﾐázorﾐě ┗idět, proč se akti┗itu ┗íIe ┗┞platí ┗┞uží┗at dlouhodoHě po Ielou 
dobu realizace projektu. V případě, že školské zařízeﾐí ﾐerealizuje část z┗oleﾐýIh hodiﾐ, Hudou 
způsoHilé ┗ýdaje pouze za počet skutečﾐě realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Pokud dojde k záručﾐí zá┗adě zařízeﾐí, je ﾏožﾐé po doHu ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe ふンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ 
vykazovat hodiny ┗zdělá┗áﾐí i Hez ┗adﾐýIh zařízeﾐí, tj. s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, které 
staﾐo┗uje šaHloﾐa. Pokud dojde k poškozeﾐí zařízeﾐí, ﾐa které se ﾐe┗ztahuje záruka ふ┗iﾐou účastﾐíků, 
pedagogů, apod.ぶ, ﾏusí školské zařízeﾐí poškozeﾐé zařízeﾐí ﾐahradit, hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí s ﾏeﾐšíﾏ 
počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗┞kázat. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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)ájﾏo┗é a roz┗ojo┗é akti┗it┞ ŠD/ŠK 

2.V/11 KluH pro účastﾐík┞ ŠD/ŠK 

Varianty aktivit aぶ čteﾐářský kluH 

Hぶ kluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her; 

c) klub komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie; 

dぶ Hadatelský kluH; 

eぶ kluH soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh do┗edﾐostí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpecifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je realizaIe kluHu pro účastﾐík┞ školﾐí družiﾐ┞ 
a školﾐího kluHu. Akti┗ita ﾏá forﾏu ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ a ┗ede 
k roz┗oji klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Takto získaﾐé zﾐalosti, 
do┗edﾐosti a koﾏpeteﾐIe se také proﾏítají i do po┗iﾐﾐé složk┞ 
┗zdělá┗áﾐí žáka. Akti┗ita uﾏožňuje ┗edle roz┗oje účastﾐíků 

i profesﾐí roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 

KluH Hude zřízeﾐ pro podporu žáků ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh 
variant aktivity (a, b, c, d, e).  

KluH je ﾏožﾐo zřídit pro ﾐejﾏéﾐě šest účastﾐíků. Podﾏíﾐkou 
zřízeﾐí kluHu je zařazeﾐí ﾐejﾏéﾐě d┗ou účastﾐíků ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele ŠD/ŠK.  

V oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIíIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka, Hude realizo┗áﾐo ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí 
90 ﾏiﾐut. KluHo┗é sIhůzk┞ se koﾐají zpra┗idla jedeﾐkrát týdﾐě. 
Na přípra┗u a ﾐásledﾐou refle┝i každé sIhůzk┞ je určeﾐa časo┗á 
dotace 2,5 hodiny. 

Pokud ┗ jedﾐoﾏ týdﾐu kluH odpadﾐe, ﾏůže ŠD/ŠK v dalšíﾏ týdﾐu 
realizo┗at kluH d┗akrát.   
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Pro ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost 
aktivity byla min. 75 % z Ielko┗ého počtu zapsaﾐýIh účastﾐíků65. 

Čiﾐﾐost kluHu ﾐesﾏí Hýt posk┞to┗áﾐa účastﾐíkůﾏ za úplatu. Klub 

je pro ŠD/ŠK ﾐo┗ou akti┗itou. To Hude proﾏítﾐuto do ŠVP 
školského zařízeﾐí66. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ UIeleﾐý proIes zřízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a realizaIe kluHu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň 
dvou účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že kluH je zřízeﾐ jako 
ﾐo┗á akti┗ita, která je účastﾐíkůﾏ posk┞to┗áﾐa zdarﾏa; 

3. skeﾐ třídﾐí kﾐih┞ klubu s tíﾏto ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ oHsaheﾏ: 

 Ielko┗ý počet přihlášeﾐýIh účastﾐíků k datu koﾐáﾐí 
každé sIhůzk┞; 

 počet přítoﾏﾐýIh účastﾐíků z každé sIhůzk┞; 

 jﾏéﾐo ┗edouIího kluHu; 

 stručﾐý popis ﾐáplﾐě/průHěhu každé sIhůzk┞; 

 datuﾏ a čas koﾐáﾐí každé sIhůzk┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a účastﾐík┞; 

2. origiﾐál ŠVP školského zařízeﾐí; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ kluHu; 

4. pláﾐ akti┗it kluHu; 

5. koﾐtrola příﾏo ┗ kluHu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí kluHuぶ: diskuze s ┗edouIíﾏ kluHu, 
případﾐě s účastﾐík┞, koﾐtrola, že ┗edouIí kluHu ┗┞koﾐá┗á 
s┗oji čiﾐﾐost ﾏiﾏo staﾐo┗eﾐý týdeﾐﾐí rozsah příﾏé 
pedagogiIké čiﾐﾐosti. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 17 833 

 

                                                           
65 Průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost se počítá jako podíl ﾏ/ﾐ*ヱヰヰ, kde ﾏ je součet f┞ziIk┞ přítoﾏﾐýIh účastﾐíků ﾐa jedﾐotli┗ýIh 
sIhůzkáIh a ﾐ je součet přihlášeﾐýIh účastﾐíků ﾐa jedﾐotli┗é sIhůzk┞. 
66 ŠVP školského zařízeﾐí Hude pro realizaIi akti┗it┞ upra┗eﾐ a Hude zde u┗edeﾐo, že akti┗ita KluHu pro účastﾐík┞ ŠD/ŠK 
realizo┗aﾐá ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II OP VVV je ﾐo┗ě zřízeﾐou akti┗itou a že je účastﾐíkůﾏ posk┞to┗áﾐa zdarﾏa. Upra┗eﾐé ŠVP 
Hude předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě. 
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PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ふčiﾐﾐost kluHuぶ ┗┞žaduje důkladﾐou přípra┗u před koﾐáﾐíﾏ každého jedﾐotli┗ého setkáﾐí. 
)áro┗eň je pro k┗alitﾐí realizaIi ﾐutﾐá i ﾐásledﾐá refle┝e, protože se ┗ čiﾐﾐosti klubu jedﾐá zpra┗idla 
o akti┗izačﾐí a koﾏple┝ﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí, které dosud ┗edouIí klubu (pedagog v Hěžﾐé ┗zdělá┗aIí 
čiﾐﾐosti ŠD/ŠK) ﾏohl uplatňo┗at ﾏéﾐě často prá┗ě z dů┗odu ┗ětší ﾐáročﾐosti ﾐa přípra┗u a realizaIi. Je 
třeHa respekto┗at iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a požada┗k┞ účastﾐíků, jako je ﾐapř. rozdílﾐá úro┗eň 
do┗edﾐostí, jejiIh ┗ěk a růzﾐé zájﾏ┞. VedouIí ┗ ráﾏIi klubu každého účastﾐíka nejen pozoruje 

a pra┗idelﾐě ┗┞hodﾐoIuje, ale přede┗šíﾏ pro účastﾐíka připra┗uje a ﾐaHízí tako┗é akti┗it┞ a čiﾐﾐosti, 
které ﾏu uﾏožﾐí ﾐaučit se ﾐěIo ﾐo┗ého, a tak po┗edou k jeho roz┗oji. )áro┗eň je třeHa ﾐapláﾐo┗at 
aktivity tak, aby byly pro účastﾐík┞ příﾐosﾐé, ﾏoti┗ujíIí a pestré. 

Pokud je účastﾐík do kluHu přihlášeﾐ, je pro ﾐěj doIházka po┗iﾐﾐá a jeho ﾐepřítoﾏﾐost ﾏusí Hýt 
zákoﾐﾐýﾏ zástupIeﾏ žáka oﾏlu┗eﾐa. 

Po Ielou doHu realizaIe kluHu ﾐeﾏusí Hýt podpořeﾐí stále stejﾐí účastﾐíIi. V případě dlouhodoHé 
ﾐepřítoﾏﾐosti ﾐeHo ukoﾐčeﾐí doIházk┞ účastﾐíka do kluHu ふﾐapř. z dů┗odu stěho┗áﾐí apod.ぶ je ﾏožﾐé 
přijﾏout ﾐa jeho ﾏísto jiﾐého účastﾐíka. 

Nejﾐižší požado┗aﾐý počet účastﾐíků přítoﾏﾐýIh ﾐa jedﾐoﾏ setkáﾐí kluHu ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐý. Pokud by 

ﾐastala situaIe, kd┞ ﾐepřijde aﾐi jedeﾐ účastﾐík, Hude setkáﾐí ﾐahrazeﾐo. 

VedouIí kluHu čiﾐﾐost ┗┞koﾐá┗á ﾏiﾏo staﾐo┗eﾐý rozsah příﾏé pedagogiIké čiﾐﾐosti. 

Varianty aktivity: 

a) Tři pilíře čiﾐﾐosti čteﾐářského kluHu: 

 ÚčastﾐíIi si příﾏo ┗ kluHu čtou kﾐih┞ dle s┗ého ┗ýHěru ふtz┗. dílﾐa čteﾐí, IIa ヱヰ až 20 minut 

dle úro┗ﾐě čteﾐářůぶ. 
 ÚčastﾐíIi si doporučují kﾐih┞ ﾐa┗zájeﾏ ふsoučástí každého kluHu je rozho┗or o doﾏáIí 

četHě, případﾐě o četHě ┗ ráﾏIi kluHuぶ. 
 ÚčastﾐíIi odIházejí s kﾐihou doﾏů ふtj. půjčí si ji z kluHo┗é kﾐiho┗ﾐičk┞, případﾐě pokračují 

v rozečteﾐé kﾐizeぶ. 

b) Čiﾐﾐost ┗ kluHu záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her ┗ede k roz┗oji logiIkého ふale i iﾐforﾏatiIkéhoぶ 
a strategiIkého ﾏ┞šleﾐí účastﾐíků. 

c) Čiﾐﾐost klubu komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie Hude zaﾏěřeﾐá ﾐa zejﾏéﾐa ﾐa roz┗oj koﾏuﾐikačﾐíIh 
sIhopﾐostí ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie. 

Příklad┞ čiﾐﾐostí: 

• „filﾏo┗ý kluH“- společﾐé a koﾏeﾐto┗aﾐé proﾏítáﾐí filﾏů, které ﾐejsou daHo┗aﾐé - viz 

ﾐapř. čláﾐek http://┘┘┘.eduiﾐ.Iz/tisko┗e-zpravy/pet-argumentu-proti-dabingu-

stredoskolaci-chteji-v-ceske-televizi-anglictinu/, 

• draﾏatiIká ┗ýIho┗a ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie ふﾐapř. pohádka pro spolužák┞ ┗ jedﾐoduIhéﾏ 
zpraIo┗áﾐí – Pohádka o ┗elké řepě ┗ aﾐgličtiﾐě, ﾐěﾏčiﾐě apod.ぶ, 

• skupiﾐo┗á práIe – ﾐapř. překlad┞ te┝tů písﾐí z Iizího jaz┞ka do češtiﾐ┞, 

• projekto┗á ┗ýuka ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie – ﾐapř. překlad ┘eHo┗ýIh stráﾐek ŠD/ŠK do Iizího jaz┞ka, 

┗┞dá┗áﾐí ┗lastﾐího časopisu ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie, t┗orHa titulků k Iizojaz┞čﾐéﾏu filﾏu, přehlídka 
┗ reIitaIi ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie atd., 
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• podpora a společﾐé zapojeﾐí čleﾐů kluHu do korespoﾐdeﾐčﾐíIh akti┗it s žák┞ ze 
zahraﾐičﾐíIh škol, zapojeﾐí kluHu do partﾐerskýIh akti┗it škol ﾐa iﾐterﾐetu ふoﾐ-line 

Ihato┗áﾐí žáků ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie apod.ぶ, 

• přípra┗a a orgaﾐizaIe akIí pro spolužák┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa sezﾐáﾏeﾐí s reálieﾏi zeﾏí, jejiIhž 
jaz┞k je ┗e škole ┗┞učo┗áﾐ – ﾐapř. Deﾐ Š┗ýIarska apod. 

d) Čiﾐﾐost Hadatelského kluHu je zaﾏěřeﾐa ﾐa roz┗oj HadatelskýIh do┗edﾐostí ┗ přírodo┗ědﾐýIh, 
teIhﾐiIkýIh a společeﾐsko┗ědﾐíIh oHoreIh a ﾐa z┗┞šo┗áﾐí fuﾐkčﾐí graﾏotﾐosti ┗ těIhto 

oborech s ﾏožﾐostí ┗┞užití pol┞teIhﾐiIkýIh poﾏůIek s důrazeﾏ ﾐa zatrakti┗ﾐěﾐí teIhﾐiIkého, 
přírodo┗ědﾐého a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě ﾏoti┗aIe žáků k dalšíﾏu teIhﾐiIkéﾏu 
a přírodo┗ědﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. Roz┗íjí se při ﾐěﾏ sIhopﾐost práIe s iﾐforﾏaIeﾏi ふjejiIh sHěru, 
tříděﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíぶ, posuzo┗áﾐí arguﾏeﾐtů, kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kladeﾐí otázek, 
ﾐa┗rho┗áﾐí a forﾏulaIe otázek a h┞potéz a jejiIh praktiIkého o┗ěřo┗áﾐí ┗lastﾐíﾏ ┗ýzkuﾏeﾏ 
ふHádáﾐíﾏぶ a saﾏostatﾐýﾏ oHje┗o┗áﾐíﾏ ┗ěd┞ a teIhﾐik┞ prostředﾐiIt┗íﾏ osoHﾐí zkušeﾐosti. 

e) Čiﾐﾐost klubu soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh do┗edﾐostí je zaﾏěřeﾐa ﾐa získáﾐí zﾐalostí 
a do┗edﾐostí pro deﾏokratiIké oHčaﾐst┗í, udržitelﾐý roz┗oj, oHčaﾐskou akti┗itu, iﾐiIiati┗u 
a participaci - zapojo┗áﾐí do ┗ěIí ┗eřejﾐýIh, posíleﾐí přes┗ědčeﾐí o ┗lastﾐíﾏ ┗li┗u a pocitu 

odpo┗ědﾐosti za ┗ěIi ┗eřejﾐé. Roz┗íjeﾐ┞ ﾏohou Hýt do┗edﾐosti a postoje jako ﾐapř. týﾏo┗á 
práIe, kooperati┗ﾐí do┗edﾐosti, koﾏuﾐikaIe, Hudo┗áﾐí ┗zájeﾏﾐé toleraﾐIe a respektu 

k odlišﾐosteﾏ, předIházeﾐí a řešeﾐí koﾐfliktů. PráIe ﾏůže proHíhat ﾐapř. forﾏou 
faIilito┗aﾐýIh diskuzí, siﾏulačﾐíIh a rolo┗ýIh her, projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ふřešeﾐí praktiIkýIh 
projektů užitečﾐýIh pro daﾐé ﾏístoぶ, doHro┗olﾐiIkýIh akti┗it, dětskýIh parlaﾏeﾐtů, přípra┗┞ 
a účasti ﾐa fóreIh ﾏladýIh apod. Vhodﾐé ráﾏIe ┗┞ﾏezeﾐí roz┗íjeﾐýIh oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí 
┗iz ﾐapř. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088. SoIiálﾐí dovednosti jsou úzIe spjat┞ 
s osoHﾐíﾏ a společeﾐskýﾏ Hlaheﾏ, k jehož dosažeﾐí je ﾐezH┞tﾐé poIhopit, jak ﾏohou jediﾐIi 
dosáhﾐout optiﾏálﾐího f┞ziIkého a ps┞IhiIkého zdra┗otﾐího sta┗u, který též ﾏůže Hýt zdrojeﾏ 
jejiIh ┗lastﾐího Hohatst┗í či Hohatst┗í jejiIh rodiﾐ┞ a nejbližšího společeﾐského prostředí 
a ┗ědět, jak k toﾏu lze přispět prostředﾐiIt┗íﾏ zdra┗ého ži┗otﾐího st┞lu. 

RealizaIe a čiﾐﾐost kluHu ┗ jakékoli┗ ┗ariaﾐtě ﾏusí Hýt priﾏárﾐě zaﾏěřeﾐa ﾐa roz┗oj koﾏpeteﾐIí 
pedagoga ┗e ┗zdělá┗áﾐí a ┗edeﾐí heterogeﾐﾐí skupiﾐ┞ účastﾐíků, podporu ro┗ﾐosti přístupu ke 
k┗alitﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a ┗┞užití poteﾐIiálu každého účastﾐíka, sﾐížeﾐí předčasﾐýIh odIhodů 
účastﾐíků ze ┗zdělá┗áﾐí, pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, týﾏo┗ou spolupráIi účastﾐíků. 

OHeIﾐé zásad┞: 

Pláﾐ čiﾐﾐosti kluHu zpraIo┗á┗á ┗edouIí kluHu. OHsahuje ﾐá┗rh ﾐáplﾐě jedﾐotli┗ýIh sIhůzek kluHu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐa čt┞ři sIhůzk┞ kluHu. Pláﾐ je ﾏožﾐé ┗ průHěhu čiﾐﾐosti kluHu upra┗o┗at podle aktuálﾐí 
situace. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro ┗edouIího praIo┗ﾐíka kluHu staﾐo┗í 
ředitel ŠD/ŠK ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šablon: 

V případě, že školﾐí družiﾐa/školﾐí kluH z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. d┗akrát, ﾏůže realizo┗at kluH pro: 

• d┗ě skupiﾐ┞, přičeﾏž ┗ každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě šest růzﾐýIh účastﾐíků, z ﾐiIhž ┗ každé 
Hudou ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ a záro┗eň jedﾐotli┗é kluHo┗é sIhůzk┞ 
oHou skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat společﾐě. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088
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• Stejﾐou skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě šesti účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a Hudou účastﾐíIi ohrožeﾐí 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, která aHsol┗uje d┗ojﾐásoHek akti┗it┞, tj. ンヲ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γ0 minut 

v oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

• Skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě čt┞ři Hudou účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ, která společﾐě aHsol┗uje ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γヰ ﾏiﾐut v oHdoHí pěti po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Ve skupiﾐě půsoHí paralelﾐě d┗a ┗edouIí kluHu. V případě 
┗olH┞ této ﾏožﾐosti záro┗eň druhý ┗edouIí kluHu ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagog. Na přípra┗u a ﾐásledﾐou 
refle┝i každé sIhůzk┞ je určeﾐa časo┗á dotaIe ヲ,ヵ hodiﾐ┞ pro každého ┗edouIího. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, třídﾐí kﾐiha ┗četﾐě ┗zorIe pro ┗ýpočet průﾏěrﾐé doIházk┞ぶ 
Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotace. 
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2.V/12 Projekto┗ý deﾐ ┗ ŠD/ŠK 

Investičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, která ┗ede k 
roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Projektové 

┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat v oHlasti podpor┞ společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 

 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga ŠD/ŠK 

a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e školskéﾏ zařízeﾐí ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí 
v délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐíぶ pro jedﾐu třídu/skupiﾐu účastﾐíků. 

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí Hude doložeﾐa ヱ 
přípra┗a ┗zdělá┗áﾐí, popis jejího průHěhu a společﾐá reflexe 

pedagoga a odHorﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 

průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ účastﾐíků; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu školského zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 
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2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 4 hodin projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogem, nebo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a projekto┗ého 
dne (pokud by kontrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
projekto┗ého dﾐe); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 4 412 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ školského zařízeﾐí a odHorﾐíkeﾏ z praxe, 

kdy oba (pedagog s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi. Role pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle 
zaﾏěřeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, 
společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro účastﾐík┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž účastﾐíIi saﾏostatﾐě řeší určitý 
proHléﾏ ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗zdělá┗aIí metody jsou účastﾐíIi vedeni 

k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý účastﾐík ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi 
účastﾐík┞ spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ÚčastﾐíIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a 
respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí 
proHléﾏů. ÚčastﾐíIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a 
fantazii. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka školského 
zařízeﾐí67. Pedagogovi a účastﾐíkůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗é 

┗zdělá┗áﾐí a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jednotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

                                                           
67 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog systematicky reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu účastﾐíko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti ze ┗zdělá┗áﾐí pedagogů 
reflekto┗aﾐé ┗ ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ 
┘eHiﾐářů, ┗ideí ze ┗zdělá┗áﾐí či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.V/13 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo ŠD/ŠK 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, která ┗ede k 
roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Projekto┗é 

┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat ┗ oHlasti podpor┞ společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 
 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga ŠD/ŠK 

a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školské zařízeﾐí v délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí) pro skupinu 10 

účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele školského 
zařízeﾐí.  

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí Hude doložeﾐa ヱ 
přípra┗a ┗zdělá┗áﾐí, popis jejího průHěhu a společﾐá refle┝e 
pedagoga a odHorﾐíka. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog po proHěhﾐutí 
projekto┗ého dﾐe ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗ého školského zařízeﾐí. 

Cíleﾏ akti┗it┞ je propojit teoretiIké zﾐalosti ze školﾐího prostředí 
s jejiIh ┗┞užitíﾏ ┗ pra┝i. Projekt ﾏusí proHíhat ﾏiﾏo školﾐí 
prostředí, podle teﾏatiIkého zaﾏěřeﾐí projekto┗ého dﾐe ﾐapř. 
v kulturﾐí/┗ědeIké/státﾐí/uﾏěleIké/historiIké či jiﾐé iﾐstituIi, 
┗e firﾏě, ﾐeHo ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístě, kde lze ┗┞užít praktiIké zﾐalosti 
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odHorﾐíka z pra┝e. Akti┗itu je ﾐutﾐé realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ km 

od ﾏísta, kde proHíhá ┗zdělá┗áﾐí ふod sídla školského zařízeﾐí). 
PodroHﾐý popis realizaIe projekto┗é dﾐe je ﾐíže ┗ části PodroHﾐá 
speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školské zařízeﾐí 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIhem; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školské 
zařízeﾐí se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodin projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 
průHěhu přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ účastﾐíků; 

 seznam 1068 účastﾐíků, kteří se účastﾐili projekto┗ého 
dne; 

 Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost v kﾏ ┗četﾐě u┗edeﾐí ┗ýIhozího 

a Iílo┗ého bodu projekto┗ého dﾐe a/ﾐeHo priﾐtsIreeﾐ 
kalkulátoru ┗zdáleﾐosti69; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
školského zařízeﾐí ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga/ů, 

odHorﾐíka z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu školského 
zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
na ﾏístě 

1. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školské 
zařízeﾐí se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヴ hodiﾐ projekto┗ého 

┗zdělá┗áﾐí;  

4. rozhovor s pedagogem, nebo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe; 

                                                           
68 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ účastﾐíků. 
69 Viz podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ ﾐíže. 
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5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

6. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tnutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 6 477 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ školského zařízeﾐí a odHorﾐíkeﾏ z praxe, 

kdy oba (pedagog s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi. Role pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle 
zaﾏěřeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, 
společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro účastﾐík┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž účastﾐíIi saﾏostatﾐě řeší určitý 
proHléﾏ ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗zdělá┗aIí ﾏetod┞ jsou účastﾐíIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý účastﾐík ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi 
účastﾐík┞ spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ÚčastﾐíIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a 
respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí 
proHléﾏů. ÚčastﾐíIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a 
fantazii. 

Cestovﾐí ﾐáklad┞ 

ŠaHloﾐa počítá s Iesto┗ﾐíﾏi ﾐáklad┞ a je proto ﾐutﾐé ji realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ od ﾏísta školského 
zařízeﾐí, tj. od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふresp. od ┗ýIhozího ﾏísta projekto┗ého dﾐe, pokud 
se liší od ﾏísta školského zařízeﾐí). Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏusí Hýt ┗┞počteﾐa poﾏoIí kalkulátoru 
┗zdáleﾐostí posk┞tﾐutého E┗ropskou koﾏisí ふhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_cs)70. Pro ┗ýpočet částk┞ se použije délka jedﾐosﾏěrﾐé Iest┞, 
přestože částka šaHloﾐ┞ je příspě┗keﾏ ﾐa zpátečﾐí jízdﾐé. Neﾐí přípustﾐé ┗┞užít jakékoli┗ jiﾐé kalkulaIe 
Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐosti. 

Příklad: Pokud H┞ ┗ýIhozí poziIe H┞la ┗ Karﾏelitské uliIi ┗ Praze a projekto┗ý deﾐ H┞ proHíhal ﾐapř. 
v Muzeu V┞sočiﾐ┞ ┗ Jihla┗ě ふMasar┞ko┗o ﾐáﾏěstíぶ, ┗zdáleﾐost spočítaﾐá kalkulátoreﾏ je ヱヱヴ,Βヶ kﾏ 
a šaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít. Pokud H┞ ┗zdáleﾐost ┗ kalkulátoru H┞la ﾏeﾐší ﾐež ヱヰ kﾏ, ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
šaHloﾐu realizovat.71 

                                                           
70 Do kalkulátoru zadá┗ejte jedﾐotli┗é poziIe ﾐa úro┗ﾐi uliI a ﾏěst, pokud kalkulátor uliIi ﾐelokalizuje, ﾐa úro┗ﾐi ﾏěst. 
71 Sﾐíﾏek ふpriﾐtsIreeﾐぶ kalkulátoru doporučujeﾏe pro usﾐadﾐěﾐí koﾐtrol┞ ┗ložit do zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
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ŠaHloﾐu lze ┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu zúčastﾐěﾐýIh účastﾐíků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• V případě, že školské zařízeﾐí z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro skupiﾐu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se 
d┗ojﾐásoHí ﾐa ヱヲ Γヵヴ Kč. 

• V případě, že školské zařízeﾐí z┗olí šaHloﾐu čt┞řikrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro 
skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ 
se čt┞řﾐásoHí ﾐa ヲヵ ΓヰΒ Kč. 

• Školské zařízeﾐí ﾏůže šaHloﾐu ┗olit také ﾐásoHﾐě podle počtu realizo┗aﾐýIh projekto┗ýIh dﾐů: 

a) Školské zařízeﾐí realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗ růzﾐýIh dateIh, každého projekto┗ého dﾐe se 
zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

b) Školské zařízeﾐí realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗e stejﾐý deﾐ z┗lášť pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞ 
účastﾐíků, každého projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí jiﾐýIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン 
jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Skupiﾐ┞ odjíždí odděleﾐě každá ﾐa jiﾐý projekto┗ý deﾐ. Celkeﾏ je 
ted┞ zapojeﾐo ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ účastﾐíků (10 v jedﾐé a ヱヰ ┗e druhé skupiﾐěぶ. 

Projekto┗ého dﾐe se ┗žd┞ ﾏusí zúčastﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík. Počet zapojeﾐýIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞, přičeﾏž ﾏusí dodržet prá┗ﾐí předpis┞ ČR. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka školského 
zařízeﾐí72. Pedagogo┗i a účastﾐíkůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗é 
┗zdělá┗áﾐí a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

                                                           
72 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu účastﾐíko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti ze ┗zdělá┗áﾐí pedagogů 
reflekto┗aﾐé ┗ ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ 
┘eHiﾐářů, ┗ideí ze ┗zdělá┗áﾐí či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (čestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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VI. Aktivity pro střediska volﾐého času73 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.VI/ヱ Školﾐí asisteﾐt – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího asisteﾐta střediskůﾏ ┗olﾐého času.  Aktivita 

uﾏožňuje ┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší 
podporu zejﾏéﾐa účastﾐíkůﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

SVČ ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři účastﾐík┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele SVČ. Účastﾐík┞ 

┗┞Hírá ředitel SVČ ┗e spolupráIi s pedagog┞. Miﾐiﾏálﾐě tři 
účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐím ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗ SVČ 

ideﾐtifiko┗áﾐi po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše 
ú┗azku ヱ,ヰ. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta je splﾐěﾐí 
stejﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů, jako je u poziIe asisteﾐt 
pedagoga ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. V krajﾐíIh 
případeIh, kd┞ škola prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe 
k┗alifiko┗aﾐou osoHou, je ﾏožﾐé zaﾏěstﾐat i ﾐek┗alifiko┗aﾐého 
praIo┗ﾐíka, podroHﾐá pra┗idla ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího asisteﾐta ┗ SVČ ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗ SVČ; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta; 

                                                           
73 Je-li v akti┗itáIh pro SVČ použí┗áﾐ terﾏíﾐ „dítě“, „žák“ ﾐeHo „studeﾐt“, ﾏ┞slí se jíﾏ účastﾐík zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 
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4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗ SVČ; 

3. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞.  

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 617 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. Školﾐího asisteﾐta lze 
zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. SVČ si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí školﾐího 
asistenta ┗ SVČ. 

Příklad ヱ: SVČ zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,ヵ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヶヰkrát. 
Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: SVČ zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu aktivit┞ je ﾐutﾐo zvolit 
ヱヲヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

PraIo┗ﾐí ﾐáplň školﾐího asisteﾐta: 

Školﾐí asisteﾐt ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ.74 Školﾐí asisteﾐt ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

aぶ Posk┞tuje základﾐí ﾐepedagogiIkou podporu příﾏo ┗ rodiﾐě při spolupráIi s rodiči, a to při 
přípra┗ě ﾐa ┗zdělá┗áﾐí spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ poﾏoIi s orgaﾐizaIí času, práIe a s úpra┗ou praIo┗ﾐího 
prostředí, ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí, posk┞to┗áﾐí forﾏati┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞ účastﾐíko┗i. T┞to čiﾐﾐosti 
pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů účastﾐíka. 

Hぶ )prostředko┗á┗á koﾏuﾐikaIi s koﾏuﾐitou, rodiﾐou a školou spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ akti┗itáIh 
┗edouIíIh k porozuﾏěﾐí rodiﾐﾐéﾏu prostředí účastﾐíků a zajištěﾐí přeﾐosu iﾐforﾏaIí ﾏezi SVČ 

a rodiﾐou; zprostředko┗á┗á rodiﾐě iﾐforﾏaIe o úspěšﾐosti účastﾐíka, případﾐě o potřeHě 
s účastﾐíkeﾏ praIo┗at. Poﾏáhá ┗ překoﾐá┗áﾐí Hariér ﾏezi SVČ a rodiﾐou, které ﾏohou ┗┞plý┗at 
z odlišﾐýIh ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek účastﾐíka ﾐeHo odlišﾐého kulturﾐího prostředí. Čiﾐﾐosti ┗ rodiﾐě 
pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů účastﾐíka. 

Iぶ Poﾏáhá při roz┗oji ﾏiﾏoškolﾐíIh a ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it. Podporuje přípra┗u účastﾐíka na 

┗ýuku, roz┗íjeﾐí čteﾐářskýIh do┗edﾐostí, práIi se strategieﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, podporuje 

roz┗oj ﾐadáﾐí účastﾐíka v akti┗itáIh ﾐad ráﾏeI ┗zdělá┗áﾐí.  Poﾏáhá s orgaﾐizačﾐí podporou 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků při práIi s účastﾐík┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

d) Podporuje účastﾐík┞ při ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při soHěstačﾐosti a ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí. 
Podporu žákůﾏ posk┞tuje ┗žd┞ za přítoﾏﾐosti pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

                                                           
74 PoziIe školﾐího asisteﾐta ﾐeﾐí u┗edeﾐa ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 
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eぶ Posk┞tuje podporu pedagogo┗i při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti pedagoga ve 

┗zdělá┗áﾐí i mimo ┗zdělá┗áﾐí, podle potřeH pedagoga školﾐí asisteﾐt zajišťuje i  podpůrﾐé 
adﾏiﾐistrati┗ﾐí a  orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti. Účeleﾏ asisteﾐto┗┞ podpor┞ ┗  oHlasti adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh 
a  orgaﾐizačﾐíIh úkoﾐů je, aH┞ pedagog získal ┗íIe času ﾐa ┗lastﾐí iﾐdi┗iduálﾐí práIi s účastﾐík┞. 

T┞to podpůrﾐé čiﾐﾐosti ale ﾐejsou hla┗ﾐí praIo┗ﾐí ﾐáplﾐí asisteﾐta. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ uza┗írá a ﾐáplň práIe školﾐího asisteﾐta určuje ředitel SVČ. 

Ředitel SVČ také staﾐo┗í pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, který Hude se školﾐíﾏ asisteﾐteﾏ, 

ﾐepedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, spolupraIo┗at a ﾏít ﾐad ﾐíﾏ odHorﾐý dohled. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro školﾐího asisteﾐta staﾐo┗í ředitel SVČ 

ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků a SVČ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/2 SoIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu – 

soIiálﾐího pedagoga střediskůﾏ ┗olﾐého času a podpořit účastﾐík┞ 

ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

SVČ ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři účastﾐík┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele SVČ. Účastﾐík┞ 

┗┞Hírá ředitel SVČ ┗e spolupráIi s pedagog┞. Miﾐiﾏálﾐě tři 
účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ideﾐtifiko┗áﾐi po 

Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří účastﾐíků ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

SoIiálﾐí pedagog ﾐeﾐí pedagogiIký praIo┗ﾐík, jeho ﾐáplﾐí práIe je 
┗┞t┗ářet propojeﾐí ﾏezi školou a jiﾐýﾏi suHjekt┞, ﾐapř. oHIí, 
poliIií, státﾐíﾏ zástupIeﾏ a zdra┗otﾐiIkýﾏ zařízeﾐí. Součástí 
práIe je posk┞to┗áﾐí ﾏediaIe ﾏezi školou, rodiči a u┗edeﾐýﾏi 
iﾐstituIeﾏi a poﾏoI s prá┗ﾐíﾏi a soIiálﾐíﾏi otázkaﾏi. 

SoIiálﾐí pedagog Hude půsoHit jako prostředﾐík ﾏezi SVČ 

a rodiﾐou. Posk┞tﾐe pedagogůﾏ iﾐforﾏaIe týkajíIí se zázeﾏí 
účastﾐíků a proHléﾏů, Iož ﾐásledﾐě pedagogůﾏ poﾏůže z┗olit 
┗hodﾐý přístup k účastﾐíko┗i. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga je získáﾐí 
odHorﾐé k┗alifikaIe ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗ oHoreIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí pedagogiku, ﾐeHo ┗┞sokoškolskýﾏ 
┗zděláﾐíﾏ, ﾐeHo ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ ┗zděláﾐíﾏ v oborech 

zaﾏěřeﾐýIh ﾐa soIiálﾐí práIi, oHdoHﾐě jako ﾐapř. soIiálﾐí 
praIo┗ﾐík u┗edeﾐý ┗ zákoﾐě č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, 
┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a 
rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í 
ředitel SVČ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíka. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 
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Výstup akti┗it┞ PráIe soIiálﾐího pedagoga ┗ SVČ ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken praco┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗ SVČ; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga ┗ SVČ; 

3. ideﾐtifikaIe dětí/žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěchem 

pro ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu 
┗ Kč 

4 849 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. SoIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. SVČ si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí 
soIiálﾐího pedagoga v SVČ. 

Příklad ヱ: SVČ zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaﾐáItkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: SVČ zvolí šaHloﾐu soIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit dvaIet 
čt┞řikrát. Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

SoIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Mezi hla┗ﾐí úkol┞ soIiálﾐího pedagoga patří ﾐapř.: 

 podpora ┗zdělá┗áﾐí soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh účastﾐíků; 

 oIhraﾐa dětí – děti zﾐeuží┗aﾐé, zaﾐedHá┗aﾐé, trauﾏatizo┗aﾐé; 

 pre┗eﾐIe oHtíží ┗ oHlasti Iho┗áﾐí; 

 ┗zdělá┗áﾐí pedagogů SVČ a z┗┞šo┗áﾐí jejiIh po┗ědoﾏí ┗ soIiálﾐíIh otázkáIh; 

 posilo┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru škol┞; 

 koordiﾐaIe, ﾐáHor doHro┗olﾐíků pro doučo┗áﾐí. 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti soIiálﾐího pedagoga jsou ﾐapř.:  

 spolupraIuje s oHIeﾏi, zdra┗otﾐiIkýﾏi zařízeﾐíﾏi, poliIií, soud┞, státﾐíﾏi zastupitelst┗íﾏi 
a dalšíﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi orgáﾐ┞ a organizacemi; 

 pro┗ádí soIiálﾐě prá┗ﾐí poradeﾐst┗í a soIiálﾐí terapii s proHléﾏo┗ýﾏi jediﾐIi; 
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 zprostředko┗á┗á poﾏoI odHorﾐýIh poradeﾐskýIh a zdra┗otﾐiIkýIh praIo┗išť a jiﾐýIh 
odHorﾐýIh zařízeﾐí; 

 ┗┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro ﾐa┗ázáﾐí koﾐtaktu a poﾏáhajíIího ┗ztahu s rodiﾐaﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí, 
spolupráIe s rodinou; 

 zaﾏěřuje se ﾐa ┗časﾐé odhaleﾐí ohrožeﾐýIh dětí ふizolaIe, týráﾐí, zaﾐedHá┗áﾐí, soIiálﾐě 
patologiIké je┗┞, kriﾏiﾐalita, …ぶ; 

 posk┞tuje poﾏoI rodiﾐáﾏ, ┗e kterýIh ﾐejsou podﾏíﾐk┞ pro doﾏáIí přípra┗u žáků do škol┞ 
ふzprostředko┗áﾐí přípra┗┞ ﾐa ┗┞učo┗áﾐí, přijíﾏaIí zkoušk┞ぶ; 

 koordiﾐuje kariéro┗é poradeﾐst┗í, spolupraIuje s pedagogy, žák┞, rodiči, úřad┞ práIe 
a orgaﾐizaIeﾏi, které se zaHý┗ají kariéro┗ýﾏ poradeﾐst┗íﾏ ふIQ Roﾏa ser┗is, Droﾏ – roﾏské 
střediskoぶ; 

 řídí ﾏeﾐtorské prograﾏ┞, e┝kurze, Hesed┞, dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eří; 

 zajišťuje přípra┗u ﾐa přijíﾏaIí řízeﾐí ふpoﾏoI soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýﾏ žákům s agendou 

spjatou s přijíﾏaIíﾏ řízeﾐíﾏ – přihlášk┞, zápiso┗é lístk┞ぶ; 

 spolupraIuje ﾐa realizaIi příležitostﾐýIh teﾏatiIkýIh prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa pre┗eﾐIi 
soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů; 

 poﾏáhá při roz┗oji žáků ┗ oHlasti osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ýIho┗┞. 

 

ObeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
soIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel SVČ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/3 Kariéro┗ý poradIe – persoﾐálﾐí podpora SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
kariéro┗ého poradIe střediskůﾏ ┗olﾐého času. Kariéro┗ý 
poradIe Hude půsoHit jako podpora účastﾐíků při hledáﾐí 
HudouIího zaﾏěřeﾐí ┗zdělá┗áﾐí a profesﾐí orieﾐtaIe, a to ┗četﾐě 
účastﾐíků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí75/se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi76 a účastﾐíků ohrožeﾐýIh předčasﾐýﾏ 
odIhodeﾏ ze ┗zdělá┗áﾐí. 

Kariéro┗ýﾏ poradIeﾏ je pedagogiIký praIo┗ﾐík SVČ. )a ┗ýHěr 
koﾐkrétﾐího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka odpo┗ídá ředitel SVČ. 

Kariéro┗ý poradIe ┗ ráﾏIi ú┗azku ヰ,ヱ připra┗í a zrealizuje 

s účastﾐík┞ ﾏěsíčﾐě d┗ě iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí, která po┗edou 
k oHje┗o┗áﾐí jejiIh zájﾏů, prefereﾐIí, předpokladů a ┗hodﾐýIh 
sﾏěrů ┗zdělá┗áﾐí. Počet a stručﾐý popis setkáﾐí Hude u┗edeﾐ 
v reportu o čiﾐﾐosti kariéro┗ého poradIe. Jedno individuálﾐí 
setkáﾐí s účastﾐíkeﾏ lze ┗ ﾏěsíIi ﾐahradit ┘orkshopeﾏ pro 
pedagog┞/rodiče za účeleﾏ získáﾐí koﾏpeteﾐIí 
pedagogů/rodičů při ideﾐtifikaIi ﾐadáﾐí/poteﾐIiálu každého 
účastﾐíka, ﾐeHo za účeleﾏ přípra┗┞ s┞stéﾏu ideﾐtifikaIe a 
podpor┞ ﾐadáﾐí77. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí  

Výstup akti┗it┞ PráIe kariéro┗ého poradIe ┗ SVČ ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa ヱ ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti kariéro┗ého poradIe ┗ SVČ; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti kariéro┗ého poradIe ふskeﾐ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ 
prokazujíIí, že se jedﾐá o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka SVČ). 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti kariéro┗ého poradIe ┗ SVČ; 

                                                           
75 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.  
76 V případě, že škola posk┞tuje podpůrﾐá a ┗┞ro┗ﾐá┗aIí opatřeﾐí dle ┗┞hlášk┞ č. Αン/ヲヰヰヵ SH., ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, 
a dítě/žák ﾐeﾐí ┗zdělá┗áﾐ dle ┗┞hlášk┞ č. ヲΑ/ヲヰヱヶ SH., škol┞ posk┞tují podpůrﾐá a ┗┞ro┗ﾐá┗aIí opatřeﾐí podle ┗┞hlášk┞ 
č. Αン/ヲヰヰヵ SH., do doH┞ zahájeﾐí posk┞to┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí podle ┗┞hlášk┞ č. ヲΑ/ヲヰヱヶ SH., ﾐejdéle ┗šak po doHu d┗ou 
let ode dﾐe ﾐaH┞tí účiﾐﾐosti ┗┞hlášk┞ č. ヲΑ/ヲヰヱヶ SH. 
77 Iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí/┘orkshop ﾐeﾐí ﾐutﾐé realizovat v ﾏěsíIíIh hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ. V této doHě ﾏůže praIo┗ﾐík čerpat 
do┗oleﾐou, případﾐě pro┗ádět další sou┗isejíIí čiﾐﾐosti ┗iz speIifikaIe poziIe ﾐíže. 
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3. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗ SVČ dle e┗ideﾐIe doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 05 01 Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ 
Kč 

5 233 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa ヱ ﾏěsíI. Kariéro┗ého poradIe lze 
zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. SVČ si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu ﾏěsíIů půsoHeﾐí 
školﾐího asisteﾐta ┗ SVČ. V případě z┗oleﾐí ﾐásoHku ú┗azku je potřeHa ﾐásoHﾐě zrealizo┗at i ┗ýše 
jﾏeﾐo┗aﾐá iﾐdi┗iduálﾐí setkáﾐí s účastﾐík┞. 

Příklad ヱ: SVČ zvolí šaHloﾐu Kariérový poradIe s úvazkeﾏ ヰ,ヱ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaﾐáItkrát. Měsíčﾐě proHěhﾐou dvě iﾐdividuálﾐí setkáﾐí s účastﾐík┞. 

Příklad ヲ: SVČ zvolí šaHloﾐu Kariérový poradIe s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit 
dvaIet čt┞řikrát. Měsíčﾐě proHěhﾐou čt┞ři iﾐdividuálﾐí setkáﾐí s účastﾐík┞. 

Kariérový poradIe – specifikace pozice 

 doporučo┗áﾐí ┗hodﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh zdrojů a ┗hodﾐýIh poradeﾐskýIh suHjektů ┗ ﾐá┗azﾐosti 
na situaci účastﾐíka a poradeﾐské potřeH┞; 

 podpora účastﾐíků při ┗olHě dalšího ┗zdělá┗áﾐí a při ┗ýHěru po┗oláﾐí; 

 ideﾐtifikaIe ﾐadáﾐí/poteﾐIiálu každého účastﾐíka a podpora a ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ┗ proHleﾏatiIe podpor┞ ﾐadáﾐí, t┗orHa s┞stéﾏu ideﾐtifikaIe a podpor┞ ﾐadáﾐí a 
koﾏuﾐikaIe a sdíleﾐí iﾐforﾏaIí s ostatﾐíﾏi školskýﾏi zařízeﾐíﾏi/školaﾏi a partﾐer┞ ┗ daﾐéﾏ 
téﾏatu; 

 koﾏuﾐikaIe s rodiči, ┗četﾐě skupiﾐo┗ého poradeﾐst┗í pro účastﾐík┞ a rodiče;  

 podpora účastﾐíků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí/se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh předčasﾐýﾏ ukoﾐčeﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí; 

 spolupráIe s krajskýﾏi iﾐstituIeﾏi, orgaﾐizaIeﾏi a firﾏaﾏi při realizaIi průřezo┗ého téﾏatu 
Člo┗ěk a s┗ět práIe ┗e školáIh a podpoře při ┗stupu ﾐa trh práIe, realizaIe e┝kurzí, spolupráIe 
s ÚP ČR a poradeﾐskýﾏi pedagogiIkýﾏi praIo┗išti. 

OHeIﾐé zásad┞: 

Praco┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
kariéro┗ého poradIe staﾐo┗í ředitel SVČ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐostiぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před 
┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů SVČ 

2.VI/ヴ Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jazyky; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1, SC 2 (02.3.68.2) – varianty a, b, c, d, f, g, h, i, j; 

IP 3, SC 1 (02.3.61.1) – varianta e 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků SVČ poﾏoIí dlouhodoHého ┗zdělá┗áﾐí a průHěžﾐého 
seHe┗zdělá┗áﾐí. 

Vzdělá┗áﾐí Hude proHíhat forﾏou aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího 
prograﾏu akredito┗aﾐého ┗ s┞stéﾏu DVPP.  

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi Hudou podpořeﾐi ┗ získá┗áﾐí do┗edﾐostí, 
zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ 
(a-jぶ. Pro delší kurz┞ je ﾏožﾐé šaHloﾐu ┗olit ﾐásoHﾐě, ┗iz 
PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cíleﾏ je podpořit ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
forﾏou uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Nejﾐižší ﾏožﾐá 
hodiﾐo┗á dotaIe jedﾐoho z┗oleﾐého kurzu DVPP je Β hodiﾐ. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP ┗ časo┗é dotaIi 
ﾏiﾐiﾏálﾐě 8 hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP; 

2. skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga u příjeﾏIe ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP; 
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2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, případﾐě koﾐtrola účasti pedagoga 
ﾐa kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí kurzuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 480 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času Hudou podporo┗áﾐi ┗e s┗éﾏ profesﾐíﾏ a odHorﾐéﾏ 
růstu účastí ﾐa odHorﾐýIh seﾏiﾐáříIh, ┘orkshopeIh a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh akIíIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa 
roz┗oj do┗edﾐostí, zﾐalostí a koﾏpeteﾐIí ┗ daﾐýIh téﾏateIh a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh 
ﾏetod. Bude ro┗ﾐěž posíleﾐa partiIipaIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí strategie střediska 
┗olﾐého času ┗ oHlasti podpor┞ daﾐýIh téﾏat ﾐapříč oblastmi čiﾐﾐostí SVČ. 

ŠaHloﾐu lze z┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí ┗┞Hraﾐého kurzu DVPP. Ma┝iﾏálﾐí ﾐásoHﾐé z┗oleﾐí 
šaHloﾐ┞ pro jedeﾐ kurz je ヱヰ. 

Příklad┞ ┗┞užití šaHloﾐ┞: 

Příklad ヱ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v hodiﾐové dotaIi ヲヴ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ 

Příklad ヲ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヶヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě Α┝. 

Příklad ン: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヲヵヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ┝. 

Pozn.: Vzhledem k růzﾐýﾏ Ieﾐáﾏ posk┞to┗aﾐýIh DVPP kurzů, ﾐeﾐí ﾐutﾐé šaHloﾐu ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího 
ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí DVPP kurzu, proto u┗ádíﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé hodﾐot┞ z┗oleﾐí šaHloﾐ┞. 
U příkladu ヱ je ted┞ ﾏožﾐé pro kurz ┗ délIe ヲヴ hodiﾐ z┗olit šaHloﾐu ふΒhぶ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝, ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝. 
Toto platí aﾐalogiIk┞ u jakékoli┗ jiﾐé délk┞ kurzu ふﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit délku kurzu pouze ┗ ﾐásoHku Β hodiﾐ, 
┗iz ﾐapř. příklad č. ヲ ┗ýšeぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé příklad┞ důrazﾐě upozorňujeﾏe, že před rozhodﾐutíﾏ ┗olH┞ počtu této 
šaHloﾐ┞ do projektu je potřeHa prozkouﾏat ﾐaHídku kurzů DVPP a ﾏít ﾐapláﾐo┗áﾐo, kolik kurzů 
pedagogo┗é škol┞ pláﾐují aHsol┗o┗at, ┗ jaké hodiﾐo┗é dotaIi a ┗ jaké ┗ariaﾐtě. 

Dále upozorňujeﾏe, že ┗ariaﾐtu akti┗it┞ eぶ iﾐkluze ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ průHěhu realizaIe projektu zﾏěﾐit za 
jiﾐou ┗ariaﾐtu DVPP aﾐi další jiﾐou akti┗itu, jelikož H┞ se jedﾐalo o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi jiﾐého 
speIifiIkého Iíle projektu, ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kap. Α.ヲ.ヲ. 
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2.VI/5 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru SVČ zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe ┗ rozsahu 

8 hodin 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dalšího ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Jedﾐotka uﾏožﾐí pozvat 

lektora příﾏo do SVČ, a tak ušetřit pedagogůﾏ Ieﾐﾐý čas. 

Akti┗ita je koﾐIipo┗áﾐa tak, že uﾏožňuje zajistit ┗zdělá┗áﾐí pro 
Ielý pedagogiIký sHor či jeho podstatﾐou část tak, aH┞ H┞lo 
ﾏožﾐé z podpořeﾐé skupiﾐ┞ pedagogů ┗┞t┗ořit týﾏ s iﾐo┗ačﾐíﾏ 
poteﾐIiáleﾏ sIhopﾐýﾏ půsoHit ﾐa koﾏpeteﾐIe, ale i hodnoty 

a postoje ostatﾐíIh pedagogů ┗ SVČ. Jedﾐá se o jedeﾐ ┗zdělá┗aIí 
prograﾏ DVPP o rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodiﾐ, který podpoří 
v daﾐé škole koﾐIept společﾐého ┗zdělá┗áﾐí. Kurz přispěje k 
roz┗oji koﾏpeteﾐIí pedagogů pro práIi s heterogeﾐﾐí skupiﾐou 
účastﾐíků, ┗e které jsou ┗zdělá┗áﾐí i účastﾐíIi s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí ふ┗četﾐě těIh ┗ pr┗ﾐíﾏ stupﾐi podpor┞ぶ. 
Vzdělá┗áﾐí ﾏůže Hýt zaﾏěřeﾐo také ﾐa podporu Hezpečﾐého 
kliﾏatu, Hudo┗áﾐí týﾏu SVČ a podporu spolupráIe, práIi 
s ﾐasta┗o┗áﾐíﾏ Iílů a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíﾏ ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí 
účastﾐíků ふse z┗láštﾐíﾏ zřeteleﾏ ﾐa účastﾐík┞ s potřeHou 
podpory). 

Doporučeﾐý počet uIhazečů pro ┗olHu této akti┗it┞ je alespoň 
polo┗iﾐa pedagogiIkého sHoru. Akti┗itu je proto třeHa z┗olit 
ﾐásoHﾐě podle počtu pedagogů, kteří se DVPP zúčastﾐí. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího programu v časo┗é dotaIi Β hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP 
┗šeIh účastﾐíků; 

2. skeﾐ┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů u příjeﾏIe ふﾏůže 
Hýt ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP ┗šeIh účastﾐíků; 

2. origiﾐál┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 
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3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola účasti pedagogů ﾐa 
kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
kurzu). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 1 360 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Vzhledem k toﾏu, že se jedﾐá o týﾏo┗ou akti┗itu, ﾐeﾐí ﾏožﾐé šaHloﾐu z┗olit pouze jedeﾐkrát pro 
jedﾐoho pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

ŠaHloﾐa Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru zaﾏěřeﾐého ﾐa iﾐkluzi IhIe SVČ podpořit ┗ ﾏožﾐosti 
┗zdělá┗áﾐí připra┗eﾐého ┗íIe „ﾐa ﾏíru“ koﾐkrétﾐímu SVČ ふči ┗ případě ﾏalých SVČ i skupiny SVČ). 

Téﾏata je ﾏožﾐé ┗olit tak, aH┞ ﾏěla poteﾐIiál k za┗áděﾐí či roz┗oji iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Akti┗it┞ 
Hudou proHíhat příﾏo ┗ Hudo┗ě SVČ, ale je ﾏožﾐé je realizo┗at i ﾏiﾏo SVČ. Vzdělá┗áﾐí Hude 
orieﾐto┗áﾐo ﾐapříklad ﾐa téﾏata: Hudo┗áﾐí kultury SVČ z hlediska ┗zdělá┗áﾐí žáků s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí, proHleﾏatiku soIiálﾐího zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a jeho důsledků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užití 
iﾐde┝u iﾐkluze, proHleﾏatiku heterogeﾐit┞ skupiﾐ┞ a kliﾏatu tříd┞, práIi s kulturﾐí odlišﾐostí ┗ SVČ atd. 
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2.VI/6 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů SVČ 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
středisek ┗olﾐého času.   

Podﾏíﾐkou je ┗┞t┗ořeﾐí ﾏiﾐitýﾏu  ve spolupráIi 
tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků.  Pedagogo┗é se ┗ průHěhu ヱヰ po 
soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, Hudou sIházet 
s Iíleﾏ pláﾐo┗at, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity 

v jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh teﾏatiIkýIh ┗ariaﾐt.  

RealizaIe akti┗it┞ ﾏůže Hýt ﾐapláﾐo┗áﾐa i ﾐa kratší doHu, 
ﾐapříklad ﾐa jedﾐo pololetí, či dokoﾐIe čt┗rtletí – podle 

předpokládaﾐé iﾐteﾐzit┞ setká┗áﾐí. 

Vzdělá┗aIí I┞klus ┗ délIe ヱヰ hodiﾐ pro každého pedagoga 
obsahuje: 

 šest hodiﾐ společﾐého pláﾐo┗áﾐí a refle┝í 
(1 hodina = 60 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ hospitaIí u kolegů ふヱ hodina = 45 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ refle┝e hospito┗aﾐýIh hodiﾐ 
(1 hodina = 60 minut). 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Tři aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
v Ielko┗é délIe deset hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 identifikace školského zařízeﾐí; 
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 ráﾏIo┗ý pláﾐ spolupráce; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí 
a společﾐé refle┝e z ┗lastﾐí ┗ýuk┞ a doporučeﾐí pro 
další práIi zapojeﾐýIh pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí hospitaIí ふpřípadﾐě zdů┗odﾐěﾐí 
ﾐe┗┞užití hospitaIe a u┗edeﾐí, jak H┞l┞ hodiﾐ┞ 
aloko┗aﾐé ﾐa hospitaIe ┗┞užit┞ぶ; 

 refle┝e pedagogů z každé realizo┗aﾐé hospitaIe 
┗četﾐě u┗edeﾐí data a času koﾐáﾐí refle┝e 
a doporučeﾐí pro další práIi; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗ SVČ příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐého školského 
zařízeﾐí/škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě 
zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo 
iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
realizo┗aﾐého setkáﾐí/hospitaIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa 
ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí setkáﾐí/hospitaIeぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu ┗ Kč 8 456 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů je zlepšit učeﾐí každého účastﾐíka. Profesﾐí roz┗oj 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků se odehrá┗á Hezprostředﾐě ┗ prostoráIh SVČ nebo nad auteﾐtiIkýﾏi 
žáko┗skýﾏi ┗ýkoﾐ┞, ┗┞uží┗á forﾏu soIiálﾐího učeﾐí. Bude uplatňo┗áﾐ tz┗. priﾐIip ン S – společﾐé 
pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝e. 

ŠaHloﾐa uﾏožﾐí ┗┞t┗ořit ┗ SVČ skupiﾐ┞ akti┗ﾐíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se společﾐě zaﾏěří 
ﾐa roz┗oj koﾐkrétﾐího aspektu jejiIh práIe. Je ┗hodﾐá pro pedagog┞, kteří Ihtějí ┗ýsledk┞ s┗é práIe 
zlepšo┗at forﾏaﾏi kolegiálﾐí podpor┞. V pojetí šaHloﾐ┞ jde o společﾐou/partﾐerskou práIi tří 
pedagogů, kteří usilují o to, aH┞ se ┗ jejiIh hodiﾐáIh každý účastﾐík ﾏohl ﾐaučit ﾐěIo hodﾐotﾐého. Měli 
H┞ Hýt ┗ partﾐerskéﾏ ┗ztahu a ﾐa┗zájeﾏ si přiﾐášet užitečﾐé podﾐět┞. Pedagogeﾏ je ﾏíﾐěﾐ jakýkoli┗ 
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pedagogiIký praIo┗ﾐík střediska ┗olﾐého času, tj. i asisteﾐt pedagoga, speIiálﾐí pedagog apod. 
U pedagogů, kteří ﾐe┗┞učují, jsou hodiny hospitace ┗e ┗ýuIe ﾐahrazeﾐ┞ hodiﾐaﾏi další spolupráIe. 

Jedﾐotli┗é krok┞ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe: 

 Uskutečﾐí se ﾏiﾐiﾏálﾐě tři setkáﾐí ke společﾐéﾏu pláﾐo┗áﾐí.  
 Pedagogo┗é ﾐejpr┗e společﾐě připra┗í růzﾐé ﾏetod┞ a postup┞, které podporují koﾐkrétﾐí 

z┗oleﾐé téﾏa. 
 Následﾐě je aplikují ┗e ┗ýuIe. 
 Na dalšíﾏ setkáﾐí ﾐejpr┗e reflektují s┗é zkušeﾐosti a po jejiIh zhodﾐoIeﾐí pláﾐují další akti┗it┞. 

Refle┝e proHěhﾐe ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi žáka/žáků. 

 Délku jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí a ﾐásledﾐýIh refle┝í si staﾐo┗í pedagogo┗é 
sami, v součtu ale ﾏusí dosáhﾐout 6 hodin. 

 )apojeﾐí pedagogo┗é Hudou ┗ průHěhu jedﾐoho I┞klu alespoň d┗akrát ┗zájeﾏﾐě hospito┗at ┗e 
s┗é ┗ýuIe. To zﾐaﾏeﾐá, že každý zapojeﾐý pedagog ﾐa┗ští┗í jedﾐu ┗┞učo┗aIí hodiﾐu 
realizo┗aﾐou každýﾏ z kolegů ┗ ﾏiﾐitýﾏu. 

 HospitujíIí pedagog se sejde s kolegou, jehož hodiﾐu ﾐa┗ští┗il, k reflexi hodiny, kde budou 

zhodﾐoIeﾐ┞ ﾐejeﾐoﾏ čiﾐﾐosti pedagoga, ale také  proIes┞ a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi 
žáka. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐého střediska ┗olﾐého času. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka jiﾐého střediska ┗olﾐého času, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta 
ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého 
po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Běheﾏ realizaIe akti┗it┞ se pedagog zapojí d┗akrát jako hospitujíIí a ┗e d┗ou s┗ýIh ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐáIh Hude ﾏít ┗e ┗ýuIe ﾐaopak hospitaIi dalšího pedagoga z ﾏiﾐitýﾏu. Hospito┗aﾐý pedagog 
ﾐásledﾐě ┗e spolupráIi s hospitujíIíﾏ zpraIuje píseﾏﾐou refle┝i. 

Pedagogo┗é ┗┞užijí odHorﾐou literaturu pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh 
zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/7 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ středisek ┗olﾐého času ┗e z┗┞šo┗áﾐí 
k┗alit┞ jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě žáků, 
a to prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ﾏezi 
pedagogy z růzﾐýIh školskýIh zařízeﾐí/škol. 

PedagogiIký praIo┗ﾐík ┗e spolupráIi s ┗edeﾐíﾏ „┗┞sílajíIího“ 
školského zařízeﾐí ideﾐtifikuje oHlasti/oHlast, ┗e které IhIe 
roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti. Na základě toho ┗┞Herou 
„hostitelské“ školské zařízeﾐí/školu (dále jeﾐ „hostitelská škola“ぶ 
a tu oslo┗í s žádostí o spolupráIi. Na hostitelské škole Hude 
s pedagogem z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí spolupraIo┗at 
pedagog-prů┗odIe. Vžd┞ se ﾏusí jedﾐat o jiﾐou školu/školské 
zařízeﾐí ふrozdílﾐé IČO, resp. RED_I)O příjeﾏIe a hostitelské 
škol┞ぶ. SpolupráIe ┗ Ielko┗é doHě tr┗áﾐí ﾏiﾐ. ヱヶ hodiﾐ spočí┗á 
v pro┗edeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗ou ﾐá┗ště┗ ┗┞Hraﾐého pedagoga 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí Hěheﾏ ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, ┗ hostitelské škole. Sﾏ┞sleﾏ 
je získáﾐí a přeﾐos příkladů doHré pra┝e. 

Polovina z ヱヶ hodiﾐ je ┗┞hrazeﾐa ﾐá┗ště┗áﾏ pedagoga 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí ﾐa hostitelské škole. )Hý┗ajíIíIh 
8 hodiﾐ spolupraIujíIí pedagogo┗é ﾏohou rozdělit podle s┗ého 
u┗ážeﾐí ﾐa přípra┗u ﾐá┗ště┗, společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro 
další práIi. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog z ┗┞sílajíIího 
školského zařízeﾐí ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗ého školského zařízeﾐí. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti d┗ou uIeleﾐýIh Hloků ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
v Ielko┗é délIe šestﾐáIt hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý 
v délIe osﾏ hodiﾐ 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ: 

 ideﾐtifikaIe hostitelské škol┞; 

 jﾏéﾐa oHou pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗; 

 sIéﾐáře ﾐá┗ště┗; 

 společﾐá refle┝e a doporučeﾐí pro další práIi; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é jsou zaﾏěstﾐaﾐí 
v zapojeﾐýIh školskýIh zařízeﾐíIh/škole a školskéﾏ 
zařízeﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů a statutárﾐíIh 
orgáﾐů oHou školskýIh zařízeﾐí/škol┞ a školského 
zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh; 

2. pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro pedagoga 
příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká koﾐtrola realizace 

ﾐá┗ště┗┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 9 010 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

4 505 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Ná┗ště┗┞ ┗ hostitelské škole se koﾐají Hěheﾏ Hěžﾐé praIo┗ﾐí doH┞ oHou pedagogů tak, aH┞ se pedagog 

ﾏohl iﾐspiro┗at tíﾏ, jak se daﾐé akti┗it┞ realizují ┗ Hěžﾐéﾏ pro┗ozu škol┞/školského zařízeﾐí.  

SpolupraIujíIí pedagogo┗é ┗┞užijí I┞klus – pláﾐo┗áﾐí, realizaIe ﾐá┗ště┗┞, refle┝e, úpra┗a a další pláﾐ, 
┗četﾐě přeﾐosu iﾐforﾏaIí do ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí, tíﾏ, že podpořeﾐý pedagogiIký praIo┗ﾐík 
z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí zajistí předáﾐí získaﾐýIh pozﾐatků s┗ýﾏ dalšíﾏ kolegůﾏ. 

Ná┗rh ﾏožﾐého sIéﾐáře: 

1. Před ﾐá┗ště┗ou připra┗í společﾐě oHa pedagogo┗é sIéﾐář ﾐá┗ště┗┞. 

2. ProHěhﾐe ﾐá┗ště┗a ┗ hostitelské škole. 
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3. Po ﾐá┗ště┗ě pedagogo┗é ┗┞hoto┗í zápis o pro┗edeﾐé ﾐá┗ště┗ě, který Hude oHsaho┗at 
společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další práIi. Pedagog z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí 
ﾐapříklad popíše způsoH užití ﾐo┗ýIh pozﾐatků ┗ pra┝i do s┗ého pedagogiIkého portfolia.  

4. Pedagog z ┗┞sílajíIího školského zařízeﾐí zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
ze s┗ého zařízeﾐí. 

VýHěr ┗hodﾐé hostitelské škol┞ lze pro┗ést ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí, případﾐě ﾐa základě 
koﾐtaktů a iﾐforﾏaIí získaﾐýIh ﾐapř. z odHorﾐýIh časopisů, iﾐterﾐetu ふ┘eHo┗é stráﾐk┞ škol, ┘eH ČŠI 
aj.), kde saﾏotﾐé škol┞/školská zařízeﾐí ideﾐtifikují s┗é silﾐé stráﾐk┞ a zájeﾏ přijﾏout pedagog┞ z jiﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí. Ná┗ště┗u realizuje pouze pedagog ze školského zařízeﾐí příjeﾏIe ┗ hostitelské 
škole, pedagog-prů┗odIe z hostitelské škol┞ reIipročﾐě ﾐá┗ště┗u ┗e školskéﾏ zařízeﾐí příjeﾏIe 
nerealizuje. 

Příklad┞ oHlastí, ┗e kterýIh ﾏohou škol┞ roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 čteﾐářská graﾏotﾐost; 

 ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

 usﾐadňo┗áﾐí přeIhodu ﾏezi stupﾐi ┗zděláﾐí; 

 podnikavost; 

 pre┗eﾐIe šikaﾐ┞; 

 společﾐé ┗zdělá┗áﾐí; 

 ﾐadaﾐí žáIi ┗e ┗ýuIe apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, dohoda o spolupráIi ﾏezi školaﾏi, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/8 Tandemové ┗zdělá┗áﾐí v SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
středisek ┗olﾐého času ふa HudouIíIh pedagogůぶ ┗ oblasti 

podpor┞ společﾐého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. 
Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita ┗zdělá┗áﾐí. 

Aktivita je určeﾐa pro d┗a pedagog┞, kteří společﾐě ﾐapláﾐují 
a zrealizují ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek v průHěhu pěti po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Po každé ┗zdělá┗aIí 
jednotce proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod 
a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ účastﾐíků.   

Celý I┞klus je t┗ořeﾐ ヱヰ ┗zdělá┗aIíﾏi jedﾐotkaﾏi (1 ┗zdělá┗aIí 
jednotka = 45 minut) a ヱヰ hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗ýuku a refle┝e 
(1 hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐutぶ. Jedﾐá se Ielkeﾏ o ヲヰ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga. 

Druhý pedagog ┗e třídě ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký 
praIo┗ﾐík stejﾐého školského zařízeﾐí. Může se jedﾐat i o 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐého střediska ┗olﾐého času, nebo 

studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. 
ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa 
přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti deseti uIeleﾐýIh Hloků ┗zájeﾏﾐé spolupráIe 
pedagogů ┗ Ielko┗é délIe d┗aIet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
┗ délIe d┗ě hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ záznamu z realizace taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ oHsahujíIí: 

 identifikace školského zařízeﾐí; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků pro každou 
jednotku; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐaﾐí u příjeﾏIe; při zapojeﾐí praIo┗ﾐíka z jiﾐého 

školského zařízeﾐí skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ; 
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v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu, 

ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIíIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe taﾐdeﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヱヰ hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhlo tandemové ┗zdělá┗áﾐí; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
taﾐdeﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí taﾐdeﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 150 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

815 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Tandemové ┗zdělá┗áﾐí ﾐeﾐí hospitaIe, kd┞ jedeﾐ pedagog ┗┞učuje a druhý pozoruje. Jedﾐá 
se o společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, kd┞ oHa pedagogo┗é ┗zdělá┗ají ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. SpolupráIe ﾏůže 
ﾏít růzﾐé podoH┞ a ﾏůže se také ┗┞┗íjet ┗ čase ふtak, jak Hudou ﾐarůstat koﾏpeteﾐIe spolupraIujíIíIh 
pedagogůぶ. Role jedﾐotli┗ýIh pedagogů se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit i ┗ průHěhu jedﾐé ┗zdělá┗aIí 
jednotky. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá 
reflexe). 

Jedﾐotka podpoří pedagog┞ ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 SeHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet aktivity ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí. 

 Pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a jeho dopad na 

účastﾐík┞ s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu jejich učeﾐí. 

Pedagogo┗é ﾏohou ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (zázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/9 )apojeﾐí odHorﾐíka z praxe do ┗zdělá┗áﾐí v SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
středisek ┗olﾐého času a odHorﾐíků z pra┝e. Dík┞ spolupráIi se 
zlepší k┗alita ┗zdělá┗áﾐí, která Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ 
žáků i pro jejiIh HudouIí uplatﾐěﾐí ﾐa trhu práIe. 

Akti┗ita je určeﾐa pro pedagoga SVČ a odHorﾐíka z pra┝e, kteří 
společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 10 ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek 

v průHěhu ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka. Pro každou ┗zdělá┗aIí jedﾐotku proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě 
zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ 
a ┗ýsledk┞ účastﾐíků. SpolupráIe pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e 
ﾏůže proHíhat ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi čiﾐﾐostﾏi SVČ. 

Na každou ┗zdělá┗aIí jedﾐotku je staﾐo┗eﾐa ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
z praxe. 

Celý Hlok je ted┞ t┗ořeﾐ 10 ┗zdělá┗aIíﾏi jedﾐotkaﾏi 
a 15 hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí a refle┝e. Jedﾐá se Ielkeﾏ 
o 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga. 

Pro účel┞ této šaHloﾐ┞ platí: 

1 ┗zdělá┗aIí jedﾐotka= 45 minut 

1 hodina přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e ┗ Ielko┗é délIe 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ┗ délIe ヲ,ヵ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe 

oHsahujíIí: 
 identifikace školského zařízeﾐí; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků pro každou 
jednotku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu SVČ. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka 
z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 10 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhlo společﾐé ┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogem, nebo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
společﾐého vzdělá┗áﾐí pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e, 
případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a společﾐé ┗ýuk┞ ふpokud H┞ koﾐtrola 
ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí společﾐého vzdělá┗áﾐí); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 11 030 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

1 103 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐou ┗ýuku pedagoga SVČ a odHorﾐíka z pra┝e, kd┞ oHa účastﾐíIi ┗zdělá┗ají ve 

┗zájeﾏﾐé spolupráIi.  SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐou podoHu a ﾏůže se ┗┞┗íjet ┗ čase. Role pedagoga 

a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí ┗zdělá┗aIí jedﾐotk┞. Součástí spolupráIe je 
uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. Hodiﾐ┞ spolupráIe 
ﾏohou proHíhat i Hloko┗ě jako projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí. ŠaHloﾐa je určeﾐa pro jedﾐoho pedagoga, ヱヰ 

┗zdělá┗aIíIh jedﾐotek ale ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ odHorﾐík. Může se jedﾐat o ┗íIe osoH. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školské prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞/školského 
zařízeﾐí78. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 

s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu jejiIh ┗zdělá┗áﾐí. 

                                                           
78 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗zdělá┗áﾐí. 
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Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzory dokumeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/10 No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí v SVČ 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Hぶ ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě sociálﾐí rozvoj; 

e) inkluze; 

fぶ kariéro┗é ┗zdělá┗áﾐí; 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ šaHloﾐ┞ je prohlouHit profesﾐí koﾏpeteﾐIe 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků středisek ┗olﾐého času 

prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe s ┗┞užitíﾏ pr┗ků 
mentoringu. 

OHsaheﾏ šaHloﾐ┞ je spolupráIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 
který ﾏá zkušeﾐosti a potřeHﾐé zﾐalosti ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti 
foreﾏ a ﾏetod práIe ふdále jeﾐ „pedagog-e┝pert“ぶ s dalšíﾏi 
d┗ěﾏa koleg┞ ふdále jeﾐ „pedagog-začátečﾐík“ぶ. 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ ﾐo┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe 
pedagoga v u┗edeﾐýIh téﾏateIh. 

Podﾏíﾐkou realizaIe akti┗it┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečﾐík┞ a společﾐě 
zrealizují ┗zdělá┗aIí I┞klus: 

Pedagog-e┝pert připra┗í a zrealizuje pro pedagog┞-začátečﾐík┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pět hodiﾐ ふpo ヶヰ ﾏiﾐutáIhぶ ┗zdělá┗aIíIh 
setkáﾐí/lekIí/ﾏeﾐtorskýIh rozho┗orů z koﾐkrétﾐího, předeﾏ 
z┗oleﾐého, oHoru.  Cíleﾏ setkáﾐí je sezﾐáﾏeﾐí se s ﾐo┗ou 
forﾏou či ﾏetodou, případﾐě získáﾐí ┗ětší jistot┞ ┗ jejíﾏ 
použí┗áﾐí, a ﾐásledﾐá přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ do příﾏé 
┗ýuk┞ realizo┗aﾐé pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ. 

Pedagog-e┝pert dále ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita 
v délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, která Hude pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ 
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ﾐásledﾐě realizo┗áﾐa Hěheﾏ příﾏé ┗zdělá┗aIí čiﾐﾐosti 
s účastﾐík┞. 

Po realizaIi ﾏiﾐilekIe Hude ┗e spolupráIi pedagoga-experta 

a pedagogů-začátečﾐíků pro┗edeﾐa refle┝e ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ 
k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi účastﾐíka. 

Jedeﾐ I┞klus oHsahuje Ielkeﾏ šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-začátečﾐíka a sestá┗á z pěti hodiﾐ ┗ýuko┗ýIh lekIí 
ﾐo┗é ﾏetod┞ a z jedﾐé hodiﾐ┞ přípra┗┞ a refle┝e ﾏiﾐilekIe. Jako 
┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají d┗a pedagogo┗é-začátečﾐíIi. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Dva aHsol┗eﾐti Hloku spolupráIe pedagogů při přípra┗ě 
a realizaIi ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ýuk┞ ┗ Ielko┗é délIe ヶ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 identifikaIe škol┞; 

 jﾏéﾐa tří spolupraIujíIíIh pedagogů; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí ┗ délIe 
tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヲ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-začátečﾐíků 
z každé realizo┗aﾐé ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí reflexe; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 

zaﾏěstﾐáﾐi ┗e školskéﾏ zařízeﾐí příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐého školského zařízeﾐí 
skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; v případě zapojeﾐí 
studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo indexu 

ze 4. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe akti┗it┞; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi jedﾐé 
minilekce ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ ted┞ d┗ou zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 
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4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ či 
ﾏiﾐilekIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 637 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ tako┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe pedagoga, které předsta┗ují ﾐo┗é přístup┞ 
k zájﾏo┗éﾏu ┗zdělá┗áﾐí, za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗zdělá┗áﾐí apod. SpolupráIe ┗ oblasti inkluze ﾏůže 
Hýt zaﾏěřeﾐa ﾐa oHeIﾐější téﾏata, která z┗┞šují koﾏpeteﾐIe pedagogů z hlediska společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a osoHﾐostﾐího roz┗oje, ted┞ ﾐapříklad ﾐa refle┝i a seHerefle┝i, pláﾐo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí (z 

hlediska Iílů, oHsahu, ﾏetod a iﾐdi┗idualizaIeぶ, podporu učeﾐí ふﾏoti┗aIe žáků, difereﾐIiaIe, kliﾏa atd.ぶ 
apod. V případě ┗olH┞ téﾏatu iﾐkluze je Iíleﾏ i iﾐdi┗idualizo┗aﾐá podpora profesﾐího růstu, ┗četﾐě 
práIe s hodﾐotaﾏi a postoji a příspě┗ek k osoHﾐostﾐíﾏu růstu pedagoga-začátečﾐíka. 

Každý pedagog-začátečﾐík připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita ┗ jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délIe 
cca 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ. MiﾐilekIi ┗ede ┗ průHěhu hodiﾐ┞ příﾏo pedagog-začátečﾐík. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐého střediska ┗olﾐého času. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka jiﾐého střediska ┗olﾐého času, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta 
ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého 
po┗oláﾐí pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studeﾐteﾏ ふdle ┗ýše 
u┗edeﾐéhoぶ ﾏůže Hýt jak pedagog-začátečﾐík, tak pedagog-expert. 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka79 o realizaIi ﾏiﾐilekIe ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ hodiﾐě, kterou připra┗il 
pedagog-e┝pert ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ.  

                                                           
79 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „No┗é ﾏetod┞ šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 
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2.VI/11 Profesﾐí roz┗oj pedagogů SVČ prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ středisek ┗olﾐého času ┗e z┗┞šo┗áﾐí 
k┗alit┞ jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě dětí, a to 

prostředﾐiIt┗íﾏ odHorﾐě ┗edeﾐé 
supervize/mentoringu/koučiﾐku. 

SVČ ┗┞užije služHu skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 
v Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, doplﾐěﾐou o iﾐdi┗iduálﾐí 
super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za 
oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku se zúčastﾐí ン až 
8 pedagogů. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ SVČ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. sken prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků super┗ize podepsaﾐé 
statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ SVČ; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že 
super┗izor/ﾏeﾐtor/kouč ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ 
příjeﾏIe a ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků 
super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e – ﾐapř. ži┗otopis, 

pot┗rzeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ; 

4. skeﾐ zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče.  

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ SVČ; 

2. origiﾐál zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče; 

3. úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikaIe 
super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e, pot┗rzeﾐí 
o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ; 
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4. origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi SVČ 

a super┗izoreﾏ/ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ ふpřípadﾐě praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a/DPČ/DPPぶ; 

5. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola ┗ průHěhu koﾐáﾐí 
supervize/mentoriﾐgu/koučiﾐku ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 31 191 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ supervize je poﾏoIi pedagogiIkéﾏu sHoru SVČ reflektovat a zkouﾏat proIes s┗é práIe a týﾏo┗é 
spolupráIe, u┗ažo┗at o s┗é praIo┗ﾐí roli, s┗ýIh potřeHáIh, proHléﾏo┗ýIh situaIíIh, eﾏoIíIh a ┗ztazíIh 
v SVČ. Podpora super┗izora ﾏá ﾐásledﾐě dopad do pra┝e pedagogů, a to zejﾏéﾐa ┗ oblastech 

odHorﾐého přístupu k účastﾐíkůﾏ, rodičůﾏ a dalšíﾏ osoHáﾏ, z┗┞šo┗áﾐí efekti┗it┞ ﾏetod práIe 
ふzlepšo┗áﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐíぶ, osoHﾐostﾐího odborného růstu, duše┗ﾐího zdra┗í, poziti┗ﾐího 
ps┞IhosoIiálﾐího kliﾏatu SVČ. Supervize poﾏáhá řešit základﾐí otázk┞ profesioﾐálﾐí práIe pedagogů. 

Mentoring je ﾏetoda kolegiálﾐí podpor┞, při které ﾏeﾐtor posk┞tuje podporu, ┗edeﾐí, předá┗áﾐí 
┗ědoﾏostí a do┗edﾐostí pedagogiIkéﾏu sHoru SVČ s Iíleﾏ usﾐadﾐit jiﾏ koﾏple┝ﾐí osoHﾐostﾐí, 
edukati┗ﾐí a profesﾐí roz┗oj. Cíleﾏ ﾏeﾐtoriﾐgu ┗ SVČ je Hudo┗áﾐí poziti┗ﾐího kliﾏatu  SVČ, které 
poskytuje účastﾐíkůﾏ poIit Hezpečí a jistot┞, Hudo┗áﾐí kladﾐýIh ┗ztahů ﾏezi účastﾐíkeﾏ, pedagogem 

a ostatﾐíﾏi účastﾐík┞, ﾐapoﾏáháﾐí sta┗ěﾐí ﾏostů ﾏezi SVČ a rodinou na bázi ┗zájeﾏﾐé dů┗ěr┞, 
ro┗ﾐoprá┗ﾐýIh a upříﾏﾐýIh ﾏezilidskýIh ┗ztahů ﾏezi pedagogeﾏ a rodičeﾏ, ┗┞t┗ářeﾐí ┗ztahu 
účastﾐíka ke ┗zdělá┗áﾐí, k posíleﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k účastﾐíkůﾏ tak, aH┞ H┞l┞ respekto┗áﾐ┞ 
a uspokojo┗áﾐ┞ jeho iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a ﾏožnosti. 

Koučiﾐk předsta┗uje dů┗ěr┞hodﾐý ┗ztah, který ﾐapoﾏáhá klieﾐto┗i podﾐikﾐout koﾐkrétﾐí krok┞ za 
účeleﾏ dosažeﾐí jeho ┗ize, jeho Iíle ﾐeHo přáﾐí. Koučiﾐk ┗┞uží┗á proIesů zkouﾏáﾐí a seHeoHje┗o┗áﾐí 
k Hudo┗áﾐí klieﾐto┗a u┗ědoﾏěﾐí a přijetí zodpo┗ědﾐosti, kterého dosahuje prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětší 
struktur┞, podpor┞ a akti┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞. ProIes koučiﾐku poﾏáhá klieﾐto┗i ﾐejeﾐ přesﾐě defiﾐo┗at 
jeho Iíle, ale také i těIhto Iílů dosaho┗at r┞Ihleji a s ┗ětší efekti┗itou, ﾐež pokud H┞ koučiﾐku 
ﾐe┗┞uží┗al. 

Koučiﾐk je účiﾐﾐá ﾏetoda osoHﾐího roz┗oje, která forﾏou ┗edeﾐého rozho┗oru: 

aぶ poﾏáhá k: 
• u┗ědoﾏěﾐí si toho, Io přesﾐě IhIeﾏe jiﾐak a proč, 
• oHje┗eﾐí ﾏožﾐýIh Iest, jak toho dosáhﾐout, 
• ┗┞kročeﾐí a ┗┞tr┗áﾐí ﾐa ┗┞Hraﾐé Iestě. 
Hぶ uﾏožňuje: 
• podí┗at se ﾐa s┗ou situaIi z ┗íIe úhlů pohledu,  
• ﾐajít ┗ soHě to ﾐejlepší řešeﾐí s┗é situaIe, 
• z┗ýšit zodpo┗ědﾐost a dů┗ěru ┗ seHe. 

Skupiﾐo┗á super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふdoporučo┗aﾐá forﾏa realizaIe d┗ě hodiﾐ┞ jedeﾐkrát za 
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ﾏěsíI = ヱヰ super┗izí/setkáﾐí s ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ za doHu, po kterou proHíhá akti┗itaぶ. Iﾐdi┗iduálﾐí 
supervize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk pak Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふ┗ součtu za ┗šeIhﾐ┞ pedagog┞, kteří iﾐdi┗iduálﾐí 
supervizi/mentoring/ aHsol┗ujíぶ. 

ŠaHloﾐa je určeﾐa pro skupiﾐu ン až Β pedagogů. Skupiﾐu čítajíIí ﾏéﾐě ﾐež ン pedagog┞ ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
podpořit. ŠaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗olit ﾐásoHﾐě. Je rozhodﾐutíﾏ ředitele škol┞, zda ┗ případě, že IhIe z┗olit 
akti┗itu ﾐapř. pro Γ až ヱヰ pedagogů, z┗olí šaHloﾐu jedeﾐkrát a Ielá skupiﾐa Hude podpořeﾐa společﾐě 
ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize, ﾐeHo zda z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, pedagog┞ rozdělí a každá skupiﾐa Hude 
podpořeﾐa ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize z┗lášť80. 

Iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk aHsol┗ují pedagogičtí praIo┗ﾐíIi po dohodě s ┗edeﾐíﾏ SVČ. 

Požada┗k┞ ﾐa super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče: 

 je aHsol┗eﾐteﾏ ﾏagisterského ┗┞sokoškolského ┗zděláﾐí ┗ oHlasti ps┞IhologiIkýIh, 
pedagogiIkýIh ﾐeHo soIiálﾐíIh ┗ěd aﾐeHo lékařst┗í; 

 po dosažeﾐí požado┗aﾐého ┗zděláﾐí ﾏá ﾐejﾏéﾐě šest let pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí či ┗ poﾏáhajíIí 
profesi ふ┗ oHlasti příﾏé práIe s klieﾐt┞ぶ; 

 aHsol┗o┗al ┗ýI┗iko┗ý prograﾏ ┗ super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ukoﾐčeﾐý zá┗ěrečﾐou 
zkouškou; 

 ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe, který realizuje projekt ふa ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ 
zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞). 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku obsahuje: 

 vstupﾐí hodﾐoIeﾐí – ﾐapř.: dojﾏ┞ z pr┗ﾐího setkáﾐí s pedagogy, situace ┗ SVČ, očeká┗áﾐí 
pedagogů; 

 ┗ý┗oj práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogů – ﾐapř.: role super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče 

a jedﾐotli┗ýIh účastﾐíků, hodﾐoIeﾐí průHěhu super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, pře┗ažujíIí 
téﾏata; 

 zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí - hodﾐoIeﾐí skupiﾐo┗é i iﾐdi┗iduálﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, 

silﾐé a slaHé stráﾐk┞ SVČ, doporučeﾐí do HudouIﾐa, potřeHa zﾏěﾐ ┗ SVČ, případﾐě dojﾏ┞ 
a refle┝e pedagogů; 

 ﾐáze┗ SVČ, registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu. 

VýHěr pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků: 

)a ┗ýHěr super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se účastﾐí 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, odpo┗ídá ředitel SVČ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふprezeﾐčﾐí listiﾐa, čestﾐé prohlášeﾐí, zá┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize) budou 

z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
80 Výstupeﾏ akti┗it┞ je ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ SVČ. Bude-li šaHloﾐa z┗oleﾐa d┗akrát, ﾏusí se jedﾐat 
o Ielkeﾏ ヶヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ SVČ ふtj. ンヰ hodiﾐ pro každou skupiﾐuぶ. 
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Aktivity roz┗íjejíIí ICT v SVČ 

2.VI/12 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ SVČ 

Varianty aktivity a) 64 hodin/64 týdﾐů; 

b) 48 hodin/ヴΒ týdﾐů; 

c) 32 hodin/ンヲ týdﾐů; 

d) 16 hodin/ヱヶ týdﾐů; 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh metod s ┗┞užitíﾏ 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií ふICTぶ. Akti┗ita ro┗ﾐěž 
Iílí ﾐa ┗ětší iﾐdi┗idualizaIi ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa roz┗oj digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí a kreati┗it┞ účastﾐíků a jejiIh akti┗ﾐí zapojeﾐí do 
procesu ┗zdělá┗áﾐí. Pedagogo┗é ┗┞užijí ﾐo┗é iﾐo┗ati┗ﾐí sIéﾐáře 
┗zdělá┗áﾐí, ┗iz ﾐíže PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Školské zařízeﾐí realizuje ┗┞Hraﾐý počet hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
s ┗┞užitíﾏ ICT dle z┗oleﾐé ┗ariaﾐt┞ akti┗it┞, a to takto: 

a) 64 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 64 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

b) 48 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 48 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

c) 32 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 32 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí; 

d) 16 hodin ┗zdělá┗áﾐí v 16 týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗zdělá┗áﾐí. 

Školské zařízeﾐí si ﾏůže ┗┞Hrat ┗žd┞ pouze jedﾐu ┗ariaﾐtu 
akti┗it┞. Tu ﾏůže ﾐásoHit. 

Jedﾐá se o hodiﾐ┞ Hěžﾐého ┗zdělá┗áﾐí (1h = 45 minut). 

Vzdělá┗áﾐí je ﾐutﾐé realizo┗at pra┗idelﾐě, tzﾐ. ┗žd┞ 1 hodinu 

týdﾐě. Pokud ┗ jedﾐoﾏ týdﾐu ﾐeﾐí ﾏožﾐé akti┗itu realizo┗at, je 
ﾏožﾐé ji ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu ﾐahradit a realizo┗at ┗ toﾏto týdﾐu ヲ 
hodiﾐ┞. Akti┗ita je určeﾐa pro skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, 

z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ81. Pro 

skupinu 10 účastﾐíků školské zařízeﾐí zakoupí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh 
zařízeﾐí ふtaHletů ﾐeHo ﾐoteHookůぶ. 

                                                           
81 Teﾐto počet účastﾐíků ﾏusí Hýt přítoﾏeﾐ ┗ každé hodiﾐě. Pokud to ┗ ﾐěkteré hodiﾐě z dů┗odu aHseﾐIí ﾐeﾐí ﾏožﾐé, je 
ﾏožﾐé daﾐou hodiﾐu ┗ daﾐéﾏ týdﾐu ﾐerealizo┗at a ﾐahradit ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu. 
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Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele školského 
zařízeﾐí. 

Hodiny ┗zdělá┗áﾐí ﾏohou proHíhat ﾐapříč vzdělá┗aIíﾏi oHlastﾏi 
s ┗ýjiﾏkou oHlasti Iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie. 
V┞Hraﾐý počet hodiﾐ ﾏůže realizo┗at ┗íIe pedagogů. Každý 
zapojeﾐý pedagog ﾏusí ┗e z┗oleﾐém počtu hodiﾐ akti┗it┞ 
realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě 1 hodinu s odHorﾐíkeﾏ ┗ oHlasti ┗┞uží┗áﾐí 
ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐé ┗zdělá┗áﾐí s ICT 

Jedﾐotka ┗ýstupu 1 hodina ┗zdělá┗áﾐí s ICT 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu realizo┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí s ICT oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užité ﾏetod┞, ┗ýuko┗é sIéﾐáře a 
popis získaﾐýIh zkušeﾐostí a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ účastﾐíků 

s u┗edeﾐíﾏ příkladu doHré pra┝e, souhrﾐﾐě za Ielou 
vybranou variantu aktivity; 

 seznam hodin s ┗┞užitíﾏ ICT s u┗edeﾐíﾏ předﾏětu, data 
a z┗ýrazﾐěﾐíﾏ hodiﾐ, které H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ ┗e 
spolupráIi s odHorﾐíkeﾏ; 

 sezﾐaﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků82, kteří se účastﾐili 
hodin ┗zdělá┗áﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐého pedagoga/ů, odHorﾐíka/ů 
a statutárﾐího orgáﾐu školského zařízeﾐí. 

3. skeﾐ iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu s u┗edeﾐíﾏ 
data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ. 

                                                           
82 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ účastﾐíků. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu realizo┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí s ICT; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí s ┗┞užitíﾏ 
ICT;  

4. origiﾐál iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu 
s u┗edeﾐíﾏ data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヱ ヰヶ Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta a) 

128 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta b) 

96 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta c) 

64 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta d) 

32 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

2 000 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ – čtěte pozorﾐě! 

Akti┗itu je ﾏožﾐé z┗olit ﾏa┝iﾏálﾐě ┗ hodﾐotě dosahujíIí polo┗iﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro daﾐý suHjekt, ┗iz kapitola č. ヲ. 

Příklad: Školské zařízeﾐí ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, ヴヰヰ účastﾐíků. Školské 
zařízeﾐí ﾏůže ﾐa Ielý projekt čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰヰ 000 + ふヴヰヰ ┝ ヱ Βヰヰ Kčぶ = Βヲヰ ヰヰヰ Kč. Tuto aktivitu 
je ted┞ ﾏožﾐé zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě tolikrát, aH┞ její část v žádosti o podporu ﾐepřesáhla ヴヱヰ ヰヰヰ Kč. 

)áro┗eň platí, že je ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu z┗olit pouze jedﾐu z ┗ariaﾐt akti┗it┞, a tu případﾐě 
podle potřeH školského zařízeﾐí ﾐásoHit. Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu koﾏHiﾐo┗at ┗íIe 
variant (a, b, c, d). 

Školské zařízeﾐí si ┗olí ┗ariaﾐtu akti┗it┞ podle toho, jak dlouho ji pláﾐuje ┗ projektu realizo┗at. Důležitá 
součást akti┗it┞ je pra┗idelﾐá a dlouhodoHá práIe s ICT ve ┗zdělá┗áﾐí, ﾐeﾐí proto ﾏožﾐé realizaIi 
akti┗it┞ zkrátit a ﾐapř. při z┗oleﾐí ┗ariaﾐt┞ aぶ realizo┗at ﾐapř. ヶヴ hodiﾐ za jedﾐo pololetí a ﾐároko┗at si 
Ielko┗é ﾐáklad┞ ﾐa ┗ariaﾐtu aぶ. Školská zařízeﾐí jsou proto fiﾐaﾐčﾐě ﾏoti┗o┗áﾐa praIo┗at s ICT 

dlouhodoHě po Ielou doHu realizaIe projektu. Školské zařízeﾐí oHdrží fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa realizaIi 
šaHloﾐ┞ a ﾐákup ヱヰ zařízeﾐí ┗ tako┗é ┗ýši, jak dlouhodoHě pláﾐuje akti┗itu realizo┗at. Podpořit ヱヰ 
účastﾐíků a pořídit ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふ┗iz ┗ýšeぶ je ﾐutﾐé ┗e ┗šeIh ┗ariaﾐtáIh akti┗it┞. Na plﾐou 
hodﾐotu realizaIe akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏá školské zařízeﾐí ﾐárok pouze pokud Hude ┗┞uží┗at 
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ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗e ┗zdělá┗áﾐí ヶヴ hodiﾐ průHěžﾐě po doHu ヶヴ týdﾐů. Naopak, pokud školské zařízeﾐí 
Hude realizo┗at akti┗itu kratší doHu ふ┗ariaﾐt┞ Hぶ, Iぶ, dぶぶ ﾐa realizaIi akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏůže 
┗┞užít pouze částku odpo┗ídajíIí z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě. Příklad┞ ┗iz ráﾏeček ﾐíže. 

Výz┗a je pro předkládáﾐí žádostí o podporu ote┗řeﾐa dostatečﾐě dlouho a uﾏožňuje podat žádost 
o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ, a to ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗┞plaIeﾐí záloho┗é 
platH┞. Školská zařízeﾐí jsou tíﾏto ﾐasta┗eﾐíﾏ ﾏoti┗o┗áﾐa realizaIi projektu řádﾐě proﾏ┞slet a 
ﾐapláﾐo┗at zahájeﾐí realizaIe projektu ┗ žádosti o podporu s potřeHﾐou časo┗ou rezer┗ou tak, aH┞ do 
doH┞ zahájeﾐí projektu oHdržela záloho┗ou platHu potřeHﾐou pro ﾐákup zařízeﾐí. V případě ﾐutﾐosti je 
ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí projektu před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ posuﾐout. 
Pokud školské zařízeﾐí ﾐepředloží žádost o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ od pláﾐo┗aﾐého 
zahájeﾐí realizaIe projektu, ﾐeHude ﾏožﾐé ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ sIh┗alo┗aIího proIesu zajistit, aH┞ ﾐa 
realizaIi akti┗it┞ ┗čas oHdrželo záloho┗ou platHu. 

MetodiIký ┗ýklad šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ﾏá za Iíl roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků i účastﾐíků v prostředí 
┗zdělá┗áﾐí ┗ ヲヱ. století. PriﾐIipeﾏ je za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh o┗ěřeﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh ﾏetod při ┗┞užití ICT ┗e 
┗zdělá┗áﾐí. ÚčastﾐíIi se učí uﾐi┗erzálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾏít úspěšﾐý a saﾏostatﾐý 
ži┗ot i kariéru. Pedagog H┞ se ﾏěl stát ﾏeﾐtoreﾏ, který jim poﾏůže t┞to do┗edﾐosti roz┗iﾐout. 
Moderﾐí teIhﾐologie ﾏohou pedagogovi teﾐto úkol zásadﾐě usﾐadﾐit, pokud jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ účelﾐě a 
iﾐforﾏo┗aﾐě. TaHlet┞ a další ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗┞uží┗aﾐé při ┗zdělá┗áﾐí typu 1:1 (tedy 1 účastﾐík na 1 

digitálﾐí zařízeﾐíぶ ﾏohou zásadﾐě poﾏoIi iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. Každý účastﾐík ﾏůže praIo┗at ﾐa s┗éﾏ 
zařízeﾐí, ﾐa koﾐkrétﾐíIh úkoleIh, které ﾏu poﾏáhají posilo┗at jeho slaHé stráﾐk┞, ┗ jeho ┗lastﾐíﾏ 
tempu. Dík┞ propojeﾐí zařízeﾐí pedagogů a účastﾐíků ﾏůže ﾏít pedagog okaﾏžitý přehled o progresu 
účastﾐíka. TaHlet┞ a koﾐIept ┗ýuk┞ ヱ:ヱ uﾏožňují ┗ětší a kreati┗ﾐí zapojeﾐí účastﾐíků do proIesu 
┗zdělá┗áﾐí. Koﾐstrukti┗ﾐí a kreati┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí taHletu jako učeHﾐího ﾐástroje proškoleﾐýﾏ pedagogeﾏ 
┗ede ke zje┗ﾐéﾏu z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí. 

Z tohoto dů┗odu je pro každého zapojeﾐého pedagoga připra┗eﾐa podpora ┗ podoHě realizaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ ┗ýuko┗é hodiﾐ┞ s odHorﾐíkeﾏ, který ﾏá s ┗┞užitíﾏ ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí zkušeﾐosti. Jedﾐá se 
o ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐ, pokud se pedagog ﾐeIítí při ┗┞užití ICT dostatečﾐě jistý, je ﾏožﾐé ┗┞užít 
poﾏoI odHorﾐíka ┗e ┗íIe hodiﾐáIh. Nejedﾐá se priﾏárﾐě o teIhﾐiIkou podporu, ﾐýHrž ﾏetodiIkou a 

didaktickou. OdHorﾐíkeﾏ proto ﾏůže Hýt zkušeﾐý pedagog, studeﾐt ┗ěﾐujíIí se ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ICT 
metod ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗ý┗ojář školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh aplikaIí, který poﾏůže s ┗┞užitíﾏ aplikaIí ┗e 
┗zdělá┗áﾐí apod. V případě potřeH┞ další podpor┞ pedagogů je ﾏožﾐé ┗┞užít ostatﾐí šaHloﾐ┞ zaﾏěřeﾐé 
ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogů, ať ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏi koleg┞ ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ DVPP. 

Pro realizaIi akti┗it┞ je ┗hodﾐé ┗┞užít ﾐěkterého z o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů, ﾐapř. sIéﾐáře ┗ ráﾏIi 
e┗ropského projektu Creati┗e Classrooﾏ LaH: 

ヱ. SpolupráIe a hodﾐoIeﾐí; 

ヲ. SpolupráIe; 

ン. T┗orHa ┗ýuko┗ého oHsahu; 

ヴ. Pře┗ráIeﾐá třída; 

ヵ. Podpora saﾏostatﾐého proje┗u účastﾐíků ふﾐezá┗islí žáIiぶ; 

6. Personalizace; 
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Α. SpolupráIe ﾏezi školaﾏi. 

Přesﾐý popis ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů k ┗┞užití ┗e ┗ýuIe: http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/83. U┗edeﾐé ┗ýuko┗é 
sIéﾐáře jsou o┗ěřeﾐ┞ ┗ prostředí škol. Každé školské zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾏá ┗ souladu s 

§ ヵ odst. ヲ školského zákoﾐa zpraIo┗áﾐ s┗ůj školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ, který ﾏá příﾏou ┗azHu ﾐa 
ráﾏIo┗é ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ - pro předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí, pro základﾐí ┗zdělá┗áﾐí, pro g┞ﾏﾐázia, 
středﾐí odHorﾐé škol┞ atd., a prostředﾐiIt┗íﾏ ŠVP poﾏáhá ﾐaplňo┗at ┗zdělá┗aIí Iíle staﾐo┗eﾐé 
ráﾏIo┗ýﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi prograﾏ┞. V toﾏto ohledu lze ┗┞užít sIéﾐáře s ﾏožﾐýﾏi úpra┗aﾏi pro 
speIifika zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 

Pořízeﾐí ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 

V šaHloﾐě se počítá s ┗┞užitíﾏ ﾐoteHooků a dot┞keﾏ o┗ládaﾐýIh taHletů. Dů┗odeﾏ, proč se šaHloﾐa 
zaﾏěřuje ﾐa t┞to d┗a t┞p┞ počítačo┗ýIh zařízeﾐí je skutečﾐost, že ┗ průHěhu ┗zdělá┗áﾐí je každé z ﾐiIh 
priﾏárﾐě ┗┞uží┗áﾐo jiﾐak a k troIhu jiﾐýﾏ účelůﾏ. TaHlet┞ jsou priﾏárﾐě ┗hodﾐé ﾐa akčﾐí práIi 
v teréﾐu, při které se ┗┞uží┗ají jejiIh speIifiIké ┗lastﾐosti jako je ﾏoHilita, kaﾏera, ﾏikrofoﾐ a další 
čidla. DoHře se s ﾐiﾏi pořizují priﾏárﾐí data ふaudio, ┗ideo, hodﾐot┞ z čidel,…ぶ, která lze ﾐásledﾐě příﾏo 
┗ taHleteIh dále zpraIo┗á┗at ﾐeHo je prostředﾐiIt┗íﾏ Iloudo┗ýIh služeH zpřístupﾐit ﾐa dalšíIh 
počítačo┗ýIh zařízeﾐíIh ふstolﾐíIh počítačíIh, ﾐoteHooIíIh, Ih┞trýIh telefoﾐeIh,…ぶ a dále s ﾐiﾏi s 
účastﾐík┞ praIo┗at. U dětí a ﾏladšíIh žáků je za ┗ýhodu u taHletů po┗ažo┗áﾐo dot┞ko┗é o┗ládáﾐí, které 
uﾏožňuje iﾐtuiti┗ﾐě ﾏaﾐipulo┗at s oHjekt┞ a zjedﾐodušuje uži┗atelské rozhraﾐí a jeho o┗ládáﾐí.  

NoteHook┞ jsou ﾐaopak priﾏárﾐě ┗hodﾐé pro práIi s te┝teﾏ, pro zpraIo┗áﾐí taHulko┗ýIh dat, 
┗┞hledáﾐí a zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí z iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐek, zpraIo┗áﾐí pořízeﾐého audia i ┗idea atp. 
V pra┝i se s ﾐoteHook┞ praIuje ﾐejčastěji příﾏo ┗e škole, jejiIh přeﾐositelﾐost ale uﾏožňuje fle┝iHilﾐě 
┗┞uží┗at tato zařízeﾐí kdekoli ┗e školskéﾏ zařízeﾐí - přeﾐášet je do jedﾐotli┗ýIh odHorﾐýIh praIo┗eﾐ 
ﾐeHo HěžﾐýIh tříd. V┞užití zařízeﾐí ┗žd┞ záleží ﾐa ┗ýuko┗éﾏ Iíli, který si pedagog staﾐo┗í. 

V dokládáﾐí ┗ýstupů ﾐeHude koﾐtrolo┗áﾐa teIhﾐiIká speIifikaIe pořízeﾐýIh zařízeﾐí aﾐi jejiIh Ieﾐa. 
Koﾐtrole podléhá pouze Iharakter zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHletぶ, po┗iﾐﾐý počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí ふヱヰぶ 
a datuﾏ jejiIh dodáﾐí, které ﾏusí proHěhﾐout ┗ ráﾏIi realizaIe projektu. Před začátkeﾏ realizaIe 
projektu je ale ﾏožﾐé začít uskutečňo┗at přípra┗ﾐé krok┞ k pořízeﾐí zařízeﾐí – průzkuﾏ trhu, ┗ýHěr 
┗hodﾐýIh zařízeﾐí, oslo┗eﾐí doda┗atelů, ┗ případě ﾐutﾐosti realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 

Varianty realizace aktivity: 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ┗e z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě ﾐásoHﾐě podle počtu zapojeﾐýIh účastﾐíků a je ﾏožﾐé tak 
ﾐakoupit ┗íIe zařízeﾐí pro ┗íIe zapojeﾐýIh účastﾐíků. S ﾐásoHkeﾏ zapojeﾐýIh účastﾐíků se ﾐásoHí 
počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí a počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ンヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞ží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí dlouhodoHě po IelýIh ヶヴ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ン┝ ┗e ┗ariaﾐtě aぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě Γ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí 

                                                           
83 Dalšíﾏi zdroji pro ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe a za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod ﾏohou Hýt ┗ýstup┞ European Schoolnet 

(http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/ぶ, ﾐeHo ﾐěkteré projekt┞ realizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi prograﾏu eT┘iﾐﾐiﾐg 
(https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm). 

http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm
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realizuje trojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヶヴ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě 
školské zařízeﾐí realizuje ン hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヲヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí po doHu ンヲ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヲ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Iぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ 
účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí realizuje 
d┗ojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヶヴ hodiﾐ ┗ ンヲ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě školské 
zařízeﾐí realizuje ヲ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ヱヲΒ ヰヰヰ Kč. 

• Školské zařízeﾐí pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヴヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e 
┗zdělá┗áﾐí po doHu ヴΒ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヴ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Hぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ 
účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Školské zařízeﾐí realizuje 
čt┞řﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヴΒ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗zdělá┗áﾐí. Týdﾐě školské 
zařízeﾐí realizuje ヴ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

Na pr┗ﾐíﾏ a třetíﾏ příkladu je ﾐázorﾐě ┗idět, proč se akti┗itu ┗íIe ┗┞platí ┗┞uží┗at dlouhodoHě po Ielou 
dobu realizace projektu. V případě, že školské zařízeﾐí ﾐerealizuje část z┗oleﾐýIh hodiﾐ, budou 

způsoHilé ┗ýdaje pouze za počet skutečﾐě realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Pokud dojde k záručﾐí zá┗adě zařízeﾐí, je ﾏožﾐé po doHu ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe ふンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ 
vykazovat hodiny ┗zdělá┗áﾐí i Hez ┗adﾐýIh zařízeﾐí, tj. s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, které 
staﾐo┗uje šaHloﾐa. Pokud dojde k poškozeﾐí zařízeﾐí, ﾐa které se ﾐe┗ztahuje záruka ふ┗iﾐou účastﾐíků, 
pedagogů, apod.ぶ, ﾏusí školské zařízeﾐí poškozeﾐé zařízeﾐí ﾐahradit, hodiﾐ┞ ┗zdělá┗áﾐí s ﾏeﾐšíﾏ 
počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗┞kázat. 

Vzory dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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)ájﾏo┗é a roz┗ojo┗é akti┗it┞ SVČ 

2.VI/13 KluH pro účastﾐík┞ SVČ 

Varianty aktivit aぶ čteﾐářský kluH 

Hぶ kluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her; 

c) klub komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie; 

dぶ Hadatelský kluH; 

eぶ kluH soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh do┗edﾐostí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je realizaIe kluHu pro účastﾐík┞ SVČ. Akti┗ita ﾏá 
forﾏu ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ a ┗ede k roz┗oji klíčo┗ýIh 
koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Takto získaﾐé zﾐalosti, do┗edﾐosti 
a koﾏpeteﾐIe se také proﾏítají i do po┗iﾐﾐé složk┞ ┗zdělá┗áﾐí 
účastﾐíka. Akti┗ita uﾏožňuje ┗edle roz┗oje účastﾐíků i profesﾐí 
roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 

KluH Hude zřízeﾐ pro podporu účastﾐíků ┗ jedﾐé z ┗ýše 
u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ ふa, H, I, d, e).  

KluH je ﾏožﾐo zřídit pro ﾐejﾏéﾐě šest účastﾐíků. Podﾏíﾐkou 
zřízeﾐí kluHu je zařazeﾐí ﾐejﾏéﾐě d┗ou účastﾐíků ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zcela v koﾏpeteﾐIi ředitele SVČ.  

V oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIíIh, ┗e kterýIh proHíhá 
┗ýuka, Hude realizo┗áﾐo ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí 
90 ﾏiﾐut. KluHo┗é sIhůzk┞ se koﾐají zpra┗idla jedeﾐkrát týdﾐě. 
Na přípra┗u a ﾐásledﾐou refle┝i každé sIhůzk┞ je určeﾐa časo┗á 
dotace 2,5 hodiny. 

Pokud ┗ jedﾐoﾏ týdﾐu kluH odpadﾐe, ﾏůže SVČ v dalšíﾏ týdﾐu 
realizo┗at kluH d┗akrát.   
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Pro ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost 
aktivity byla min. 75 % z Ielko┗ého počtu zapsaﾐýIh účastﾐíků84. 

Čiﾐﾐost kluHu ﾐesﾏí Hýt posk┞to┗áﾐa účastﾐíkůﾏ za úplatu. Klub 

je pro SVČ ﾐo┗ou akti┗itou. To Hude proﾏítﾐuto do ŠVP 
školského zařízeﾐí85. 

Cílo┗á skupiﾐa ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ UIeleﾐý proIes zřízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a realizaIe kluHu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň 
d┗ou žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že kluH je zřízeﾐ jako 
ﾐo┗á akti┗ita, která je účastﾐíkůﾏ posk┞to┗áﾐa zdarﾏa; 

3. sken třídﾐí kﾐih┞ klubu s tíﾏto ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ oHsaheﾏ: 

 Ielko┗ý počet přihlášeﾐýIh účastﾐíků k datu koﾐáﾐí 
každé sIhůzk┞; 

 počet přítoﾏﾐýIh účastﾐíků z každé sIhůzk┞; 

 jﾏéﾐo ┗edouIího kluHu; 

 stručﾐý popis ﾐáplﾐě/průHěhu každé sIhůzk┞; 

 datuﾏ a čas koﾐáﾐí každé sIhůzk┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. identifikace účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a účastﾐík┞; 

2. origiﾐál ŠVP školského zařízeﾐí; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ kluHu; 

4. pláﾐ akti┗it kluHu; 

5. koﾐtrola příﾏo ┗ kluHu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí kluHuぶ: diskuze s ┗edouIíﾏ kluHu, 
případﾐě s účastﾐík┞, kontrola, že ┗edouIí kluHu ┗┞koﾐá┗á 
s┗oji čiﾐﾐost ﾏiﾏo staﾐo┗eﾐý týdeﾐﾐí rozsah příﾏé 
pedagogiIké čiﾐﾐosti. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 17 833 

 

                                                           
84 Průﾏěrﾐá ﾐá┗ště┗ﾐost se počítá jako podíl ﾏ/ﾐ*ヱヰヰ, kde ﾏ je součet f┞ziIk┞ přítoﾏﾐýIh účastﾐíků na jedﾐotli┗ýIh 
sIhůzkáIh a ﾐ je součet přihlášeﾐýIh účastﾐíků ﾐa jedﾐotli┗é sIhůzk┞. 
85 ŠVP školského zařízeﾐí Hude pro realizaIi akti┗it┞ upra┗eﾐ a Hude zde u┗edeﾐo, že akti┗ita KluHu pro účastﾐík┞ SVČ 
realizo┗aﾐá ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐ┞ II OP VVV je ﾐo┗ě zřízeﾐou akti┗itou a že je účastﾐíkůﾏ posk┞to┗áﾐa zdarﾏa. Upra┗eﾐé ŠVP 
Hude předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě. 
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PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ふčiﾐﾐost kluHuぶ ┗┞žaduje důkladﾐou přípra┗u před koﾐáﾐíﾏ každého jedﾐotli┗ého setkáﾐí. 
)áro┗eň je pro k┗alitﾐí realizaIi ﾐutﾐá i ﾐásledﾐá refle┝e, protože se ┗ čiﾐﾐosti klubu jedﾐá zpra┗idla 
o akti┗izačﾐí a koﾏple┝ﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí, které dosud ┗edouIí klubu (pedagog v Hěžﾐé čiﾐﾐosti 
SVČ) ﾏohl uplatňo┗at ﾏéﾐě často prá┗ě z dů┗odu ┗ětší ﾐáročﾐosti ﾐa přípra┗u a realizaIi. Je třeHa 
respekto┗at iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a požada┗k┞ účastﾐíků, jako je ﾐapř. rozdílﾐá úro┗eň do┗edﾐostí, 
jejiIh ┗ěk a růzﾐé zájﾏ┞. VedouIí ┗ ráﾏIi klubu každého účastﾐíka ﾐejeﾐ pozoruje a pra┗idelﾐě 
┗┞hodﾐoIuje, ale přede┗šíﾏ pro účastﾐíka připra┗uje a ﾐaHízí tako┗é akti┗it┞ a čiﾐﾐosti, které ﾏu 
uﾏožﾐí ﾐaučit se ﾐěIo ﾐo┗ého, a tak po┗edou k jeho roz┗oji. )áro┗eň je třeHa ﾐapláﾐo┗at akti┗it┞ tak, 
aby byly pro účastﾐík┞ příﾐosﾐé, ﾏoti┗ujíIí a pestré. 

Pokud je účastﾐík do kluHu přihlášeﾐ, je pro ﾐěj doIházka po┗iﾐﾐá a jeho ﾐepřítoﾏﾐost ﾏusí Hýt 
zákoﾐﾐýﾏ zástupIeﾏ žáka oﾏlu┗eﾐa. 

Po Ielou doHu realizaIe kluHu ﾐeﾏusí Hýt podpořeﾐí stále stejﾐí účastﾐíIi. V případě dlouhodoHé 
ﾐepřítoﾏﾐosti ﾐeHo ukoﾐčeﾐí doIházk┞ účastﾐíka do kluHu ふﾐapř. z dů┗odu stěho┗áﾐí apod.ぶ je ﾏožﾐé 
přijﾏout ﾐa jeho ﾏísto jiﾐého účastﾐíka. 

Nejﾐižší požado┗aﾐý počet účastﾐíků přítoﾏﾐýIh ﾐa jedﾐoﾏ setkáﾐí kluHu ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐý. Pokud H┞ 
ﾐastala situaIe, kd┞ ﾐepřijde aﾐi jedeﾐ účastﾐík, Hude setkáﾐí ﾐahrazeﾐo. 

VedouIí kluHu čiﾐﾐost ┗┞koﾐá┗á ﾏiﾏo staﾐo┗eﾐý rozsah příﾏé pedagogiIké čiﾐﾐosti. 

Varianty aktivity: 

a) Tři pilíře čiﾐﾐosti čteﾐářského kluHu: 

 ÚčastﾐíIi si příﾏo ┗ kluHu čtou kﾐih┞ dle s┗ého ┗ýHěru ふtz┗. dílﾐa čteﾐí, IIa ヱヰ až 20 minut 

dle úro┗ﾐě čteﾐářůぶ. 
 ÚčastﾐíIi si doporučují kﾐih┞ ﾐa┗zájeﾏ ふsoučástí každého kluHu je rozho┗or o doﾏáIí 

četHě, případﾐě o četHě ┗ ráﾏIi kluHuぶ. 
 ÚčastﾐíIi odIházejí s kﾐihou doﾏů ふtj. půjčí si ji z kluHo┗é kﾐiho┗ﾐičk┞, případﾐě pokračují 

v rozečteﾐé kﾐizeぶ. 

b) Čiﾐﾐost ┗ kluHu záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her ┗ede k roz┗oji logiIkého ふale i iﾐforﾏatiIkého) 

a strategiIkého ﾏ┞šleﾐí účastﾐíků. 

c) Čiﾐﾐost klubu komunikace v Iizíﾏ jaz┞Ie Hude zaﾏěřeﾐá ﾐa zejﾏéﾐa ﾐa roz┗oj koﾏuﾐikačﾐíIh 
sIhopﾐostí ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie. 

Příklad┞ čiﾐﾐostí: 

• „filﾏo┗ý kluH“- společﾐé a koﾏeﾐto┗aﾐé proﾏítáﾐí filﾏů, které ﾐejsou daHo┗aﾐé - viz 

ﾐapř. čláﾐek http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/pet-argumentu-proti-dabingu-

stredoskolaci-chteji-v-ceske-televizi-anglictinu/, 

• draﾏatiIká ┗ýIho┗a ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie ふﾐapř. pohádka ┗ jedﾐoduIhéﾏ zpraIo┗áﾐí – Pohádka 
o ┗elké řepě ┗ aﾐgličtiﾐě, ﾐěﾏčiﾐě apod.), 

• skupiﾐo┗á práIe – ﾐapř. překlad┞ te┝tů písﾐí z Iizího jaz┞ka do češtiﾐ┞, 

• projekto┗á ┗ýuka ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie – ﾐapř. překlad ┘eHo┗ýIh stráﾐek SVČ do Iizího jaz┞ka, 

┗┞dá┗áﾐí „školﾐího“ časopisu ┗ Iizíﾏ jaz┞Ie. 
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d) Čiﾐﾐost Hadatelského kluHu je zaﾏěřeﾐa ﾐa roz┗oj HadatelskýIh do┗edﾐostí ┗ přírodo┗ědﾐýIh, 
teIhﾐiIkýIh a společeﾐsko┗ědﾐíIh oHoreIh a ﾐa z┗┞šo┗áﾐí fuﾐkčﾐí graﾏotﾐosti ┗ těIhto 

oborech s ﾏožﾐostí ┗┞užití pol┞teIhﾐiIkýIh poﾏůIek s důrazeﾏ ﾐa zatrakti┗ﾐěﾐí teIhﾐiIkého, 
přírodo┗ědﾐého a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě ﾏoti┗aIe účastﾐíků k dalšíﾏu 
teIhﾐiIkéﾏu a přírodo┗ědﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. Roz┗íjí se při ﾐěﾏ sIhopﾐost práIe s iﾐforﾏaIeﾏi 
ふjejiIh sHěru, tříděﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíぶ, posuzo┗áﾐí arguﾏeﾐtů, kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kladeﾐí 
otázek, ﾐa┗rho┗áﾐí a formulaIe otázek a h┞potéz a jejiIh praktiIkého o┗ěřo┗áﾐí ┗lastﾐíﾏ 
┗ýzkuﾏeﾏ ふHádáﾐíﾏぶ a saﾏostatﾐýﾏ oHje┗o┗áﾐíﾏ ┗ěd┞ a teIhﾐik┞ prostředﾐiIt┗íﾏ osoHﾐí 
zkušeﾐosti. 

e) Čiﾐﾐost klubu soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh do┗edﾐostí je zaﾏěřeﾐa ﾐa získáﾐí zﾐalostí 
a do┗edﾐostí pro deﾏokratiIké oHčaﾐst┗í, udržitelﾐý roz┗oj, oHčaﾐskou akti┗itu, iﾐiIiati┗u 
a participaci - zapojo┗áﾐí do ┗ěIí ┗eřejﾐýIh, posíleﾐí přes┗ědčeﾐí o ┗lastﾐíﾏ ┗li┗u a pocitu 

odpo┗ědﾐosti za ┗ěIi ┗eřejﾐé. Roz┗íjeﾐ┞ ﾏohou Hýt do┗edﾐosti a postoje jako ﾐapř. týﾏo┗á 
práIe, kooperati┗ﾐí do┗edﾐosti, koﾏuﾐikaIe, Hudo┗áﾐí ┗zájeﾏﾐé toleraﾐIe a respektu 

k odlišﾐosteﾏ, předIházeﾐí a řešeﾐí koﾐfliktů. PráIe ﾏůže proHíhat ﾐapř. forﾏou 
faIilito┗aﾐýIh diskuzí, siﾏulačﾐíIh a rolo┗ýIh her, projekto┗é ┗ýuk┞ ふřešeﾐí praktiIkýIh 
projektů užitečﾐýIh pro daﾐé ﾏístoぶ, doHro┗olﾐiIkýIh akti┗it, žáko┗skýIh parlaﾏeﾐtů, přípra┗┞ 
a účasti ﾐa fóreIh ﾏladýIh apod. Vhodﾐé ráﾏIe ┗┞ﾏezeﾐí roz┗íjeﾐýIh oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí 
┗iz ﾐapř. http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088. SoIiálﾐí do┗edﾐosti jsou úzIe spjat┞ 
s osoHﾐíﾏ a společeﾐskýﾏ Hlaheﾏ, k jehož dosažeﾐí je ﾐezH┞tﾐé poIhopit, jak ﾏohou jediﾐIi 
dosáhﾐout optiﾏálﾐího f┞ziIkého a ps┞IhiIkého zdra┗otﾐího sta┗u, který též ﾏůže Hýt zdrojem 

jejiIh ┗lastﾐího Hohatst┗í či Hohatst┗í jejiIh rodiﾐ┞ a ﾐejHližšího společeﾐského prostředí 
a ┗ědět, jak k toﾏu lze přispět prostředﾐiIt┗íﾏ zdra┗ého ži┗otﾐího st┞lu. 

Realizace a čiﾐﾐost klubu v jakékoli┗ ┗ariaﾐtě ﾏusí Hýt priﾏárﾐě zaﾏěřeﾐa na rozvoj koﾏpeteﾐIí 
pedagoga ┗e ┗zdělá┗áﾐí a ┗edeﾐí heterogeﾐﾐí skupiﾐ┞ účastﾐíků, podporu ro┗ﾐosti přístupu ke 
k┗alitﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a ┗┞užití poteﾐIiálu každého účastﾐíka, sﾐížeﾐí předčasﾐýIh odIhodů 
účastﾐíků ze ┗zdělá┗áﾐí, pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, týﾏo┗ou spolupráIi účastﾐíků. 

OHeIﾐé zásad┞: 

Pláﾐ čiﾐﾐosti kluHu zpraIo┗á┗á ┗edouIí kluHu. OHsahuje ﾐá┗rh ﾐáplﾐě jedﾐotli┗ýIh sIhůzek kluHu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐa čt┞ři sIhůzk┞ kluHu. Pláﾐ je ﾏožﾐé ┗ průHěhu čiﾐﾐosti kluHu upra┗o┗at podle aktuálﾐí 
situace. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro ┗edouIího praIo┗ﾐíka kluHu staﾐo┗í 
ředitel SVČ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH účastﾐíků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

V případě, že SVČ z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. d┗akrát, ﾏůže realizo┗at kluH pro: 

• d┗ě skupiﾐ┞, přičeﾏž ┗ každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě šest růzﾐýIh účastﾐíků, z ﾐiIhž ┗ každé 
Hudou ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ a záro┗eň jedﾐotli┗é kluHo┗é sIhůzk┞ 
oHou skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat společﾐě; 

• stejﾐou skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě šesti účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗a Hudou účastﾐíIi ohrožeﾐí 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ, která aHsol┗uje d┗ojﾐásoHek akti┗it┞, tj. ンヲ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γヰ ﾏiﾐut 
v oHdoHí pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088
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• skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě čt┞ři Hudou účastﾐíIi ohrožeﾐí školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ, která společﾐě aHsol┗uje ヱヶ sIhůzek ┗ délIe tr┗áﾐí Γヰ ﾏiﾐut v oHdoHí pěti po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Ve skupiﾐě půsoHí paralelﾐě d┗a ┗edouIí kluHu. V případě 
volb┞ této ﾏožﾐosti záro┗eň druhý ┗edouIí kluHu ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagog. Na přípra┗u a ﾐásledﾐou 
refle┝i každé sIhůzk┞ je určeﾐa časo┗á dotaIe ヲ,ヵ hodiﾐ┞ pro každého ┗edouIího. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, třídﾐí kﾐiha ┗četﾐě ┗zorIe pro ┗ýpočet průﾏěrﾐé doIházk┞ぶ 
Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotace. 
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2.VI/ヱヴ Projekto┗ý deﾐ ┗ SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, která ┗ede k 
roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Projekto┗é 
┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat v oHlasti podpor┞ společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 

 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga SVČ 

a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e školskéﾏ zařízeﾐí ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí 
v délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗ého 
┗zdělá┗áﾐíぶ pro jedﾐu třídu/skupiﾐu účastﾐíků. 

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí Hude doložeﾐa ヱ 
přípra┗a ┗zdělá┗áﾐí, popis jejího průHěhu a společﾐá reflexe 

pedagoga a odHorﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe obsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 
průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ účastﾐíků; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu školského zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 
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2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 4 hodin projekto┗ého 
┗zdělá┗áﾐí;  

3. rozhovor s pedagogem, nebo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a projekto┗ého 
dne ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
projekto┗ého dﾐe); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
nahrazeno origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 4 412 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ školského zařízeﾐí a odHorﾐíkeﾏ z praxe, 

kdy oba (pedagog s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi. Role pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle 
zaﾏěřeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, 
společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro účastﾐík┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž účastﾐíIi saﾏostatﾐě řeší určitý 
proHléﾏ ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗zdělá┗aIí ﾏetod┞ jsou účastﾐíIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý účastﾐík ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi 
účastﾐík┞ spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ÚčastﾐíIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a 
respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí 
proHléﾏů. ÚčastﾐíIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a 
fantazii. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka školského 
zařízeﾐí86. Pedagogo┗i a účastﾐíkůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗é 
┗zdělá┗áﾐí a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

                                                           
86 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu účastﾐíko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti ze ┗zdělá┗áﾐí pedagogů 
reflekto┗aﾐé ┗ ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ 
┘eHiﾐářů, ┗ideí ze ┗zdělá┗áﾐí či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VI/15 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo SVČ 

Investičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, která ┗ede k 
roz┗oji osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. Projekto┗é 
┗zdělá┗áﾐí Hude proHíhat ┗ oHlasti podpor┞ společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí účastﾐíků. 

Projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 
 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga SVČ 

a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školské zařízeﾐí ┗ délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐíぶ pro skupiﾐu ヱヰ 
účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je 
ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr účastﾐíků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele školského 
zařízeﾐí.  

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí Hude doložeﾐa ヱ 
přípra┗a ┗zdělá┗áﾐí, popis jejího průHěhu a společﾐá refle┝e 
pedagoga a odHorﾐíka. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog po proHěhﾐutí 
projekto┗ého dﾐe ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗ého školského zařízeﾐí. 

Cíleﾏ akti┗it┞ je propojit teoretiIké zﾐalosti ze školﾐího prostředí 
s jejiIh ┗┞užitíﾏ ┗ pra┝i. Projekt ﾏusí proHíhat ﾏiﾏo školﾐí 
prostředí, podle teﾏatiIkého zaﾏěřeﾐí projekto┗ého dﾐe ﾐapř. 
v kulturﾐí/┗ědeIké/státﾐí/uﾏěleIké/historiIké či jiﾐé iﾐstituci, 

┗e firﾏě, ﾐeHo ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístě, kde lze ┗┞užít praktiIké zﾐalosti 
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odHorﾐíka z pra┝e. Akti┗itu je ﾐutﾐé realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ 
od ﾏísta, kde proHíhá ┗zdělá┗áﾐí ふod sídla školského zařízeﾐíぶ. 
PodroHﾐý popis realizaIe projekto┗é dﾐe je ﾐíže ┗ části PodroHﾐá 
speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi středisek ┗olﾐého času ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ÚčastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školské zařízeﾐí 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školské 
zařízeﾐí se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe školského zařízeﾐí; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodiﾐ projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí, stručﾐého popisu 
průHěhu přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗ýsledk┞ účastﾐíků; 

 seznam 1087 účastﾐíků, kteří se účastﾐili projekto┗ého 
dne; 

 cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ┗ kﾏ ┗četﾐě u┗edeﾐí ┗ýIhozího 
a Iílo┗ého Hodu projekto┗ého dﾐe a/ﾐeHo priﾐtsIreeﾐ 
kalkulátoru ┗zdáleﾐosti88; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
školského zařízeﾐí ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga/ů, 
odHorﾐíka z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu školského 
zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe účastﾐíků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři účastﾐík┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školské 
zařízeﾐí se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヴ hodiﾐ projekto┗ého 
┗zdělá┗áﾐí;  

4. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo účastﾐík┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe; 

                                                           
87 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ účastﾐíků. 
88 Viz podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ ﾐíže. 
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5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
nahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

6. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 6 477 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogeﾏ školského zařízeﾐí a odHorﾐíkeﾏ z praxe, 

kdy oba (pedagog s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi. Role pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle 
zaﾏěřeﾐí projekto┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, 
společﾐé ┗zdělá┗áﾐí, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro účastﾐík┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž účastﾐíIi saﾏostatﾐě řeší určitý 
proHléﾏ ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗zdělá┗aIí ﾏetod┞ jsou účastﾐíIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý účastﾐík ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi 
účastﾐík┞ spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. výroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu aj. Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají 
ﾏezipředﾏěto┗ýIh ┗ztahů. ÚčastﾐíIi se učí saﾏostatﾐéﾏu řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a 
respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí 
proHléﾏů. ÚčastﾐíIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti, roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a 
fantazii. 

Cestovﾐí ﾐáklad┞ 

ŠaHloﾐa počítá s Iesto┗ﾐíﾏi ﾐáklad┞ a je proto ﾐutﾐé ji realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ od ﾏísta školského 
zařízeﾐí, tj. od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふresp. od ┗ýIhozího ﾏísta projekto┗ého dﾐe, pokud 
se liší od ﾏísta školského zařízeﾐíぶ. Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏusí Hýt ┗┞počteﾐa poﾏoIí kalkulátoru 
┗zdáleﾐostí posk┞tﾐutého E┗ropskou koﾏisí ふhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_cs)89. Pro ┗ýpočet částk┞ se použije délka jedﾐosﾏěrﾐé Iest┞, 
přestože částka šaHloﾐ┞ je příspě┗keﾏ ﾐa zpátečﾐí jízdﾐé. Neﾐí přípustﾐé ┗┞užít jakékoli┗ jiﾐé kalkulaIe 
Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐosti. 

Příklad: Pokud H┞ ┗ýIhozí poziIe H┞la ┗ Karﾏelitské uliIi ┗ Praze a projekto┗ý deﾐ H┞ proHíhal ﾐapř. 
v Muzeu V┞sočiﾐ┞ ┗ Jihla┗ě ふMasar┞ko┗o ﾐáﾏěstíぶ, ┗zdáleﾐost spočítaﾐá kalkulátoreﾏ je ヱヱヴ,Βヶ kﾏ 
a šaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít. Pokud H┞ ┗zdáleﾐost ┗ kalkulátoru H┞la ﾏeﾐší ﾐež ヱヰ kﾏ, ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
šaHloﾐu realizo┗at.90 

                                                           
89 Do kalkulátoru zadá┗ejte jedﾐotli┗é poziIe ﾐa úro┗ﾐi uliI a ﾏěst, pokud kalkulátor uliIi ﾐelokalizuje, ﾐa úro┗ﾐi ﾏěst. 
90 Sﾐíﾏek ふpriﾐtsIreeﾐぶ kalkulátoru doporučujeﾏe pro usﾐadﾐěﾐí koﾐtrol┞ ┗ložit do zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe. 

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


 

 

 

 

223 

 

 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu zúčastﾐěﾐýIh účastﾐíků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• V případě, že školské zařízeﾐí z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro skupiﾐu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se 
d┗ojﾐásoHí ﾐa ヱヲ Γヵヴ Kč. 

• V případě, že školské zařízeﾐí z┗olí šaHloﾐu čt┞řikrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro 
skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ 
se čt┞řﾐásoHí ﾐa ヲヵ ΓヰΒ Kč. 

• Školské zařízeﾐí ﾏůže šaHloﾐu ┗olit také ﾐásoHﾐě podle počtu realizo┗aﾐýIh projekto┗ýIh dﾐů: 

aぶ Školské zařízeﾐí realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗ růzﾐýIh dateIh, každého projekto┗ého dﾐe se 
zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Hぶ Školské zařízeﾐí realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗e stejﾐý deﾐ z┗lášť pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞ 
účastﾐíků, každého projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí jiﾐýIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ účastﾐíků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン 
jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Skupiﾐ┞ odjíždí odděleﾐě každá ﾐa jiﾐý projekto┗ý deﾐ. Celkeﾏ je 
ted┞ zapojeﾐo ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ účastﾐíků ふヱヰ ┗ jedﾐé a ヱヰ ┗e druhé skupiﾐěぶ. 

Projekto┗ého dﾐe se ┗žd┞ ﾏusí zúčastﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík. Počet zapojeﾐýIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞, přičeﾏž ﾏusí dodržet prá┗ﾐí předpis┞ ČR. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikace pozice: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka školského 
zařízeﾐí91. Pedagogo┗i a účastﾐíkůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗é 
┗zdělá┗áﾐí a řešeﾐíﾏ zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

                                                           
91 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗zdělá┗áﾐí a její dopad ﾐa účastﾐík┞ 
s Iíleﾏ zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu účastﾐíko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti ze ┗zdělá┗áﾐí pedagogů 
reflekto┗aﾐé ┗ ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ 
┘eHiﾐářů, ┗ideí ze ┗zdělá┗áﾐí či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (čestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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SpolupráIe s rodiči žáků SVČ a ┗eřejﾐostí 

2.VI/16 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí a spolupráIe s rodiči92 účastﾐíků SVČ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je posk┞tﾐout rodičůﾏ iﾐforﾏaIe spojeﾐé 
s koﾐkrétﾐíﾏi téﾏat┞ sou┗isejíIíﾏi s ﾏoderﾐizaIí ┗zdělá┗aIího 
s┞stéﾏu a dostatečﾐý prostor k diskuzi. 

SVČ zajistí realizaIi odHorﾐě zaﾏěřeﾐýIh teﾏatiIkýIh setká┗áﾐí 
rodičů za účasti e┝terﾐího odHorﾐíka ﾐa téﾏa sou┗isejíIí 
s ﾏoderﾐizaIí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu. E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ 
ﾏůže Hýt ﾐapř. praIo┗ﾐík pedagogiIko-ps┞IhologiIké poradﾐ┞, 
┗┞sokoškolský pedagog, ﾏetodik apod. 

Celko┗ý hodiﾐo┗ý rozsah setká┗áﾐí je ヱヲ hodiﾐ v průHěhu 
realizaIe projektu. Doporučeﾐá forﾏa realizaIe je šest setkáﾐí 
po d┗ou hodiﾐáIh ふlze ale realizo┗at i tři setkáﾐí po čt┞řeIh 
hodiﾐáIh, důležitý je Ielko┗ý součet setká┗áﾐíぶ. Setká┗áﾐí se 
Hude odehrá┗at ┗e skupiﾐě ﾏiﾐiﾏálﾐě osﾏi rodičů. Ma┝iﾏálﾐí 
počet rodičů je ﾐa z┗ážeﾐí SVČ, ale je třeHa zajistit, aH┞ setkáﾐí 
splﾐilo účel, aH┞ H┞lo efekti┗ﾐí a rodiče ﾏěli ﾏožﾐost akti┗ﾐě se 
zapojit do průHěhu setkáﾐí forﾏou diskuze.  Pokud to prostor┞ 
uﾏožňují, setká┗áﾐí rodičů se zpra┗idla uskutečﾐí příﾏo 
v prostoráIh daﾐého SVČ. 

V případě této šaHloﾐ┞ se rozuﾏí ヱ h = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče žáků93 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá d┗ouhodiﾐo┗á setkáﾐí ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヲ h 

Jedﾐotka ┗ýstupu Realizo┗aﾐé setkáﾐí s rodiči ┗ rozsahu d┗ou hodiﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 identifikace SVČ; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 
 

                                                           
92 Mezi rodiče 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. 
93 Jedﾐá se o rodiče účastﾐíků zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s pedagog┞, rodiči, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヲ Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 23 232 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jednotku 

┗ýstupu ┗ Kč 

3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Na jedﾐotli┗ýIh setkáﾐíIh ﾐeﾏusí Hýt stále stejﾐí rodiče, stejﾐě tak ﾐeﾏusí ﾐa ┗šeIh setkáﾐíIh Hýt 
stejﾐý odHorﾐík. Může se jedﾐat o růzﾐé osoby. Miﾐiﾏálﾐí počet přítoﾏﾐýIh rodičů je ┗šak ┗žd┞ osﾏ. 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 klíčo┗é koﾏpeteﾐIe ふﾏěkké do┗edﾐostiぶ a jejiIh ┗ýzﾐaﾏ pro ži┗ot ┗ 21. století; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 ┗┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek ふ┗olHa další ┗zdělá┗aIí dráh┞ぶ; 

 další téﾏata, která SVČ ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

Rodičůﾏ Hude ┗ případě zájﾏu posk┞tﾐuta odHorﾐá literatura k zapůjčeﾐí.  

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ H┞ ﾏěl Hýt odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. 
publikuje v odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt 
i zkušeﾐý pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

SVČ ﾏůže z┗olit šaHloﾐu ┗íIekrát. V případě, že SVČ z┗olí šaHloﾐu ﾐapř. d┗akrát, ﾏůže realizo┗at 
setká┗áﾐí pro 

 d┗ě skupiﾐ┞; ┗ každé skupiﾐě Hude ﾏiﾐiﾏálﾐě osﾏ jiﾐýIh rodičů a záro┗eň setká┗áﾐí oHou 
skupiﾐ ﾐeHudou proHíhat společﾐě; 

 stejﾐou skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě osﾏi rodičů, která Hude podpořeﾐa d┗ojﾐásoHkeﾏ hodiﾐ 
setká┗áﾐí, tj. ヲヴ hodiﾐ za doHu koﾐáﾐí akti┗it┞. 

Před podáﾐíﾏ žádosti o podporu doporučujeﾏe zjistit zájeﾏ rodičů o setká┗áﾐí a podle ﾐěj staﾐo┗it, 
kolik skupiﾐ Hude ┗┞t┗ořeﾐo. Pokud H┞ ﾏělo dojít k situaIi, že ﾐa ﾐěkteréﾏ ze setkáﾐí Hude ﾏéﾐě ﾐež 
osﾏ rodičů, je potřeHa setkáﾐí uskutečﾐit ┗ ﾐáhradﾐíﾏ terﾏíﾐu, kterého se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí počet 
osﾏi rodičů. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 



 

 

 

 

227 

 

2.VI/17 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setká┗áﾐí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizace aktivity Cíleﾏ této akti┗it┞ je podpořit iﾐkluzi┗ﾐí kliﾏa a koﾏuﾐitﾐí 
charakter SVČ.  

SVČ zorgaﾐizuje ┗olﾐočaso┗é koﾏuﾐitﾐí os┗ěto┗é setkáﾐí s rodiči 
a ┗eřejﾐostí za poﾏoIi odHorﾐíka ﾐeHo odHorﾐého týﾏu 
(organizace, spolku apod.). ÚčastﾐíIi SVČ se mohou do aktivity 

zapojit jako di┗áIi ﾐeHo i jako saﾏotﾐí aktéři. 

Pro zaIho┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru akti┗it┞ je ﾐutﾐé zapojeﾐí 
jedﾐotli┗ýIh aktérů ふzástupIů SVČ, rodičů, e┝terﾐí 
orgaﾐizaIe/e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě i účastﾐíků SVČ) do 

přípra┗┞, realizaIe i ┗┞hodﾐoIeﾐí akti┗it┞. Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗é 
setkáﾐí ﾏusí podpořit roz┗oj koﾏpeteﾐIí účastﾐíků SVČ 

┗ oHlasti ┗zájeﾏﾐého porozuﾏěﾐí, ﾏezigeﾐeračﾐího soužití, 
zájﾏu a odpo┗ědﾐosti za děﾐí ┗ koﾏuﾐitě, ote┗řeﾐého přístupu 
ke kulturﾐí rozﾏaﾐitosti. 

Forma setkáﾐí: 

 předﾐášk┞ s akti┗ﾐíﾏ zapojeﾐíﾏ ┗eřejﾐosti ┗ diskuzi,  

 ┘orkshop┞, ┗ýsta┗┞, di┗adelﾐí či kulturﾐí akti┗it┞ atp. se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa posíleﾐí soudržﾐosti oH┞┗atel lokalit┞, 

 další akti┗it┞ realizo┗aﾐé ┗e spolupráIi s organizacemi 

v okolí škol┞ ふ┗eřejﾐá sprá┗a, NNO, jiﾐé škol┞, )UŠ, 
DDM, domovy pro seniory apod.).  

Celko┗ý rozsah setká┗áﾐí jsou 2 hodiny v průHěhu realizaIe 
projektu.  

Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků z řad rodičů a ┗eřejﾐosti je 8 osob. 

Ma┝iﾏálﾐí počet účastﾐíků staﾐo┗eﾐ ﾐeﾐí, ale je třeHa zajistit 
ﾐaplﾐěﾐí Iílů akti┗it┞ a také zaIho┗at její koﾏuﾐitﾐí Iharakter, 
ted┞ ﾏožﾐost, aH┞ se každý účastﾐík do ﾐí ﾏohl akti┗ﾐě zapojit.  

Je doporučeﾐo, aH┞ se akti┗ita koﾐala ┗ SVČ nebo v jeho Hlízkosti.  

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče dětí a žáků94, pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, účastﾐíIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 
a ┗eřejﾐost  

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐé d┗ouhodiﾐo┗é setkáﾐí 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐem s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

                                                           
94 Jedﾐá se o rodiče účastﾐíků zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 
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 identifikace SVČ; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě ﾐáze┗ 
zapojeﾐé orgaﾐizaIe; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro kontrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s orgaﾐizátor┞ setkáﾐí, rodiči, případﾐě f┞ziIká 
ﾐá┗ště┗a setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala 
v doHě koﾐáﾐí setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 posilo┗áﾐí akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í;  

 zájeﾏ o děﾐí a řešeﾐí proHléﾏů daﾐé lokalit┞; 

 ﾏultikulturﾐí zaﾏěřeﾐí; 

 péče o ži┗otﾐí prostředí ┗ okolí škol┞;   

 st┞l┞ učeﾐí, jak ﾐa učeﾐí, ﾏoti┗aIe k učeﾐí; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 ┗┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek ふ┗olHa další ┗zdělá┗aIí dráh┞ぶ; 

 ┗zdělá┗aIí zdroje dostupﾐé ﾏiﾏo školu; 

 další téﾏata, která základﾐí škola ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ je odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. puHlikuje 
v odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt i zkušeﾐý 
pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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VII. Aktivity pro základﾐí uﾏěleIké školy 

Persoﾐálﾐí podpora 

2.VII/ヱ Školﾐí asistent – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího asisteﾐta základﾐíﾏ uﾏěleIkýﾏ školáﾏ. Akti┗ita 
uﾏožňuje ┗┞zkoušet a ﾐa určité oHdoHí posk┞tﾐout ┗ětší 
podporu zejﾏéﾐa žákůﾏ ohrožeﾐýﾏ školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 
Škola ﾏusí ideﾐtifiko┗at alespoň tři žák┞ ohrožeﾐé školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. Žák┞ ┗┞Hírá 
ředitel škol┞ ┗e spolupráIi s pedagog┞ ﾐa základě prospěIhu 
v upl┞ﾐuléﾏ oHdoHí ふškolﾐí rok/pololetíぶ. Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi 
ohrožeﾐí školﾐí ﾐeúspěIheﾏ ﾏusí Hýt ┗e škole ideﾐtifiko┗áﾐi po 
celou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka tří žáků ohrožeﾐýIh 
školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta je splﾐěﾐí 
stejﾐýIh k┗alifikačﾐíIh předpokladů, jako je u poziIe asisteﾐt 
pedagoga ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. V krajﾐíIh 
případeIh, kd┞ škola prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe 
k┗alifiko┗aﾐou osoHou, je ﾏožﾐé zaﾏěstﾐat i ﾐek┗alifiko┗aﾐého 
praIo┗ﾐíka, podroHﾐá pra┗idla ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osob. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe školﾐího asisteﾐta ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ 
ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta; 
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4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o přítoﾏﾐosti alespoň 
tří žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti školﾐího asisteﾐta ┗e škole; 

3. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞.  

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 617 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. Školﾐího asisteﾐta lze 
zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. )ákladﾐí uﾏěleIká škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu 
ﾏěsíIů půsoHeﾐí školﾐího asisteﾐta ┗e škole.  

Příklad ヱ: )ákladﾐí uﾏěleIká škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,ヵ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je 
nutno zvolit ヶヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí uﾏěleIká škola zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu 
aktivit┞ je ﾐutﾐo zvolit ヱヲヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 

PraIo┗ﾐí ﾐáplň školﾐího asisteﾐta: 

Školﾐí asisteﾐt ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ.95 Školﾐí asisteﾐt ┗┞koﾐá┗á ﾐapř. ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

aぶ Posk┞tuje základﾐí ﾐepedagogiIkou podporu příﾏo ┗ rodiﾐě při spolupráIi s rodiči, a to při 
přípra┗ě ﾐa ┗┞učo┗áﾐí spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ poﾏoIi s orgaﾐizaIí času, práIe a s úpra┗ou praIo┗ﾐího 
prostředí, ﾏoti┗aIi k učeﾐí, posk┞to┗áﾐí forﾏati┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞ žáko┗i, podporu při přípra┗ě ﾐa 
školﾐí práIi. T┞to čiﾐﾐosti pro┗ádí školﾐí asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh 
zástupIů žáka. 

Hぶ )prostředko┗á┗á koﾏuﾐikaIi ﾏezi ﾏateřskou/základﾐí školou, rodinou a základﾐí uﾏěleIkou 
školou spočí┗ajíIí ﾐapř. ┗ akti┗itáIh ┗edouIíIh k zajištěﾐí pra┗idelﾐé školﾐí doIházk┞ žáků ふﾐapř. 
pře┗áděﾐí dětí a žáků z ﾏateřské/základﾐí škol┞ ﾐa ┗ýuku do základﾐí uﾏěleIké škol┞ぶ, 
porozuﾏěﾐí rodiﾐﾐéﾏu prostředí žáků a zajištěﾐí přeﾐosu iﾐforﾏaIí ﾏezi školou a rodinou; 

zprostředko┗á┗á rodiﾐě iﾐforﾏaIe o školﾐí úspěšﾐosti žáka, případﾐě o potřeHě s žákeﾏ 
praIo┗at. Poﾏáhá ┗ překoﾐá┗áﾐí Hariér ﾏezi školou a rodiﾐou, které ﾏohou ┗┞plý┗at z odlišﾐýIh 
ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek žáka ﾐeHo odlišﾐého kulturﾐího prostředí. Čiﾐﾐosti ┗ rodiﾐě pro┗ádí školﾐí 
asisteﾐt pouze se souhlaseﾏ rodičů ﾐeHo zákoﾐﾐýIh zástupIů žáka. 

Iぶ Poﾏáhá při roz┗oji ﾏiﾏoškolﾐíIh a ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it. Podporuje přípra┗u žáka ﾐa ┗ýuku, 
poﾏáhá žákůﾏ přípra┗ﾐého studia se seHeoHsluhou, žákůﾏ kolekti┗ﾐíIh předﾏětů a oHorů 
základﾐího studia při přípra┗ě ﾐa ┗eřejﾐá ┗┞stoupeﾐí ふpře┗lékáﾐí do kostýﾏů, úpra┗u účesů, 
dozor ﾐad žák┞ ┗ doHě tr┗áﾐí ﾏiﾏoškolﾐíIh akIí apod.ぶ, podporuje práIi se strategieﾏi přípra┗┞ 

                                                           
95 PoziIe školﾐího asisteﾐta ﾐeﾐí u┗edeﾐa ┗ zákoﾐě o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 
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ﾐa školﾐí práIi, podporuje roz┗oj ﾐadáﾐí žáka ┗ akti┗itáIh ﾐad ráﾏeI školﾐí ┗ýuk┞. Poﾏáhá 
v zajišťo┗áﾐí ┗ýjezdů školy ふ┗eřejﾐá ┗┞stoupeﾐí, soutěže, ┗ýsta┗┞, festi┗al┞, ﾐá┗ště┗┞ koﾐIertů, 

di┗adelﾐíIh předsta┗eﾐí apod.ぶ. 

d) Podporuje žák┞ při ﾏaﾐipulaIi s poﾏůIkaﾏi, při soHěstačﾐosti a ﾏoti┗aIi ke ┗zdělá┗áﾐí. 
Podporu žákůﾏ posk┞tuje ┗žd┞ za přítoﾏﾐosti pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

eぶ Posk┞tuje podporu pedagogo┗i při adﾏiﾐistrati┗ﾐí a organizačﾐí čiﾐﾐosti ┗e ┗┞učo┗áﾐí i ﾏiﾏo 
┗┞učo┗áﾐí, podle potřeH pedagoga školﾐí asisteﾐt zajišťuje i podpůrﾐé adﾏiﾐistrati┗ﾐí 
a orgaﾐizačﾐí čiﾐﾐosti. Účeleﾏ asisteﾐto┗┞ podpor┞ ┗ oHlasti adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh a  orgaﾐizačﾐíIh 
úkoﾐů je, aH┞ pedagog získal ┗íIe času ﾐa ┗lastﾐí iﾐdi┗iduálﾐí práIi s žák┞. T┞to podpůrﾐé čiﾐﾐosti 
ale ﾐejsou hla┗ﾐí praIo┗ﾐí ﾐáplﾐí asisteﾐta. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ uza┗írá a ﾐáplň práIe školﾐího asisteﾐta určuje ředitel škol┞. 
Ředitel škol┞ také staﾐo┗í pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, který Hude se školﾐíﾏ asisteﾐteﾏ, 

ﾐepedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, spolupraIo┗at a ﾏít ﾐad ﾐíﾏ odHorﾐý dohled. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro školﾐího asisteﾐta staﾐo┗í ředitel škol┞ 
ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků a )UŠ. 

V případě, že je ┗e škole zřízeﾐé školﾐí poradeﾐské praIo┗iště, stá┗á se školﾐí asisteﾐt jeho součástí.   

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VII/ヲ Školﾐí speIiálﾐí pedagog – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– školﾐího speIiálﾐího pedagoga ふdále jeﾐ „speIiálﾐí pedagog“ぶ 
základﾐíﾏ uﾏěleIkýﾏ školáﾏ, které začleňují do kolekti┗u 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞ s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího 
stupﾐě podpor┞96. Miﾐiﾏálﾐě tři žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞ ﾏusí Hýt ┗e škole 

ideﾐtifiko┗áﾐi po Ielou doHu realizaIe akti┗it┞. Podﾏíﾐka těIhto 
tří žáků platí ┗žd┞ až do ┗ýše ú┗azku ヱ,ヰ. )ajištěﾐí persoﾐálﾐí 
podpor┞ ┗┞ro┗ﾐá šaﾐIe ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí roz┗oj poteﾐIiálu každého 
žáka základﾐí uﾏěleIké škol┞. 

SpeIiálﾐí pedagog diagﾐostikuje speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ 
žáků a poﾏáhá ┗┞t┗ářet a zlepšit podﾏíﾐk┞ pro úspěšﾐou 
iﾐtegraIi žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí. Součástí práIe 
je spolupráIe ﾐa t┗orHě pláﾐu pedagogiIké podpor┞ ﾐeHo 
iﾐdi┗iduálﾐího ┗zdělá┗aIího pláﾐu pro každého žáka s potřebou 

podpůrﾐýIh opatřeﾐí. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí 
k┗alifikačﾐíIh předpokladů pro daﾐou pozici v souladu se 

zákoﾐeﾏ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí 
staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáka. 

Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe speIiálﾐího pedagoga ┗e škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ 
ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e škole; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ふdoklad o dosažeﾐéﾏ 
┗zděláﾐíぶ; 

4. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o iﾐtegraIi alespoň tří 
žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí pr┗ﾐího stupﾐě 
podpory. 

                                                           
96 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. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga ┗e   škole; 

3. třikrát pláﾐ pedagogiIké podpor┞ u žáků s podpůrﾐýﾏi 
opatřeﾐíﾏi pr┗ﾐího stupﾐě podpor┞; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 871 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga je splﾐěﾐí podﾏíﾐek odHorﾐé způsoHilosti dle 
zákoﾐa o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh. 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa jedeﾐ ﾏěsíI. SpeIiálﾐího pedagoga 
lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ヱ,ヰ. )ákladﾐí uﾏěleIká škola si akti┗itu ┗olí dle z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu 
ﾏěsíIů půsoHeﾐí speIiálﾐího pedagoga ┗e škole.  

Příklad ヱ: )ákladﾐí uﾏěleIká škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヰ,ヵ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. 
ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヶヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

Příklad ヲ: )ákladﾐí uﾏěleIká škola zvolí šaHloﾐu školﾐí speIiálﾐí pedagog s úvazkeﾏ ヱ,ヰ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. 
ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヱヲヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí je tři. 

SpeIiálﾐí pedagog – specifikace pozice 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti speIiálﾐího pedagoga jsou u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ン ┗┞hlášk┞ č. 72/2005 Sb., 

o posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů.  

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
speIiálﾐího pedagoga staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků.  

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, čestﾐé prohlášeﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VII/3 Koordiﾐátor spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí – persoﾐálﾐí podpora )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ 

 

 

 

 

 

 

Cíleﾏ této akti┗it┞ je posk┞tﾐout dočasﾐou persoﾐálﾐí podporu 
– koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí 
základﾐíﾏ uﾏěleIkýﾏ školáﾏ ふdále také: Koordiﾐátor 

spolupráIe škol┞, či koordiﾐátorぶ. 

Koordiﾐátor spolupráIe )UŠ ﾐa┗azuje koﾐtakt┞ za účeleﾏ 
koﾏuﾐikaIe a hledáﾐí ┗hodﾐýIh foreﾏ spolupráIe se zástupIi 
růzﾐýIh orgaﾐizaIí ┗ oblasti kultury a uﾏěﾐí ふškol┞, školská 
zařízeﾐí, ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, spolk┞, úřad┞, aj.ぶ, případﾐě 
v oHlasti soIiálﾐíIh služeH. 

Podﾏíﾐkou ┗ýkoﾐu čiﾐﾐosti koordiﾐátora je získáﾐí k┗alifikaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě středﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ s ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ získaﾐýﾏ 
ukoﾐčeﾐíﾏ ┗zdělá┗aIího prograﾏu středﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

Koordiﾐátor ┗ ráﾏIi ú┗azku ヰ,ヱ připra┗í a zrealizuje každý 
ﾏěsíI97 Hěheﾏ tr┗áﾐí akti┗it┞ jedﾐu z ﾐásledujíIíIh podpůrﾐýIh 
akIí: 

A. kulatý stůl pedagogů škol┞ a ﾏožﾐýIh HudouIíIh 
spolupraIujíIíIh orgaﾐizaIí za účeleﾏ ﾐa┗ázáﾐí 
spolupráIe ┗ ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe d┗ou hodin; 

B. ┘orkshop o ﾏožﾐosteIh stáží pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků/žáků škol┞ u ﾏožﾐýIh HudouIíIh 
spolupraIujíIíIh orgaﾐizaIí v ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe d┗ou 
hodin; 

C. workshop k zapojeﾐí odHorﾐíků z pra┝e ┗e ┗ýuIe 
předﾏětů škol┞ ┗ ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe d┗ou hodiﾐ; 

D. ┘orkshop příkladů doHré pra┝e a zpětﾐé ┗azH┞ žáků 
z absolvovanýIh stáží v příHuzﾐýIh 
kulturﾐíIh/uﾏěleIkýIh orgaﾐizaIíIh v ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe 
dvou hodin; 

E. ┘orkshop za účeleﾏ získaﾐí podﾐětů pro úpra┗u ŠVP za 
účasti pedagogů a zástupIů kulturﾐíIh/uﾏěleIkýIh 
orgaﾐizaIí v ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe d┗ou hodiﾐ. 

Pro účel┞ ┘orkshopů/kulatého stolu ヱh = ヶヰ ﾏiﾐ. Počet a stručﾐý 
popis průHěhu ┘orkshopů/kulatého stolu bude uveden 

v reportu o čiﾐﾐosti koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh 
orgaﾐizaIí. 

                                                           
97 Podpůrﾐé akIe ﾐeﾐí ﾐutﾐé realizo┗at ┗ ﾏěsíIíIh hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ. V této doHě ﾏůže koordiﾐátor čerpat do┗oleﾐou, 
případﾐě pro┗ádět další sou┗isejíIí čiﾐﾐosti ┗iz speIifikaIe poziIe ﾐíže. 
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Ú┗azek ヰ,ヱ ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. 

PodroHﾐá pra┗idla persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗iz kapitola Α.ヲ. 

Cílo┗á skupiﾐa ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ PráIe koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí ve 

škole ┗e ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa ヱ ﾏěsíI 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. skeﾐ reportu o čiﾐﾐosti koordiﾐátora ┗e škole; 

3. skeﾐ dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků pro ┗ýkoﾐ 
čiﾐﾐosti koordiﾐátora ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐíぶ; 

4. sken prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků kulatého stolu/workshopu 

s u┗edeﾐíﾏ ┗┞Hraﾐé podpůrﾐé akIe podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál praIo┗ﾐě-prá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ; 

2. origiﾐál reportu o čiﾐﾐosti koordiﾐátora; 

3. origiﾐál prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků kulatého 
stolu/workshopu; 

4. koﾐtrola prezeﾐIe praIo┗ﾐíka ┗e škole dle e┗ideﾐIe 
doIházk┞. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヰヵ ヰヱ Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ┗e školáIh 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu 
v Kč 

5 233 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu jsou ┗┞počteﾐ┞ pro ┗ýši ú┗azku ヰ,ヱ ﾐa ヱ ﾏěsíI. Koordiﾐátora spolupráIe 
)UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí lze zaﾏěstﾐat i ﾐa ú┗azek ┗┞šší. )ákladﾐí uﾏěleIká škola si akti┗itu ┗olí dle 
z┗oleﾐé ┗ýše ú┗azku a počtu měsíIů půsoHeﾐí koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí ve 

škole.  V případě z┗oleﾐí ﾐásoHku ú┗azku je potřeHa ﾐásoHﾐě z┗olit i ┗ýše jﾏeﾐo┗aﾐé podpůrﾐé akIe, 
přičeﾏž je ﾏožﾐé ┗olit akIe stejﾐé i růzﾐé. 

Příklad ヱ: Škola zvolí šaHloﾐu koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí s úvazkeﾏ ヰ,ヱ na 

ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヱヲkrát. Škola v daﾐé doHě zrealizuje každý ﾏěsíI jedﾐu podpůrﾐou 
akci z výše uvedeﾐýIh ﾏožﾐostí A.-E. 98 

Příklad ヲ: Škola zvolí šaHloﾐu koordiﾐátora s úvazkeﾏ ヰ,ヲ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je ﾐutﾐo zvolit ヲヴkrát. 
Škola v daﾐé doHě zrealizuje každý ﾏěsíI dvě podpůrﾐé akIe z výše uvedeﾐýIh ﾏožﾐostí A.-E.99 

Koordiﾐátor spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí – specifikace pozice 

                                                           
98 Podpůrﾐé akIe ﾐeﾐí ﾐutﾐé realizo┗at ┗ ﾏěsíIíIh hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ. V této doHě ﾏůže koordiﾐátor čerpat do┗oleﾐou, 
případﾐě pro┗ádět další sou┗isejíIí čiﾐﾐosti ┗iz speIifikaIe poziIe ﾐíže. 
99 Podpůrﾐé akIe ﾐeﾐí ﾐutﾐé realizo┗at ┗ ﾏěsíIíIh hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ. V této doHě ﾏůže koordiﾐátor čerpat do┗oleﾐou, 
případﾐě pro┗ádět další sou┗isejíIí čiﾐﾐosti ┗iz speIifikaIe poziIe ﾐíže. 
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Hla┗ﾐíﾏ úkoleﾏ koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí je ﾐa základě oHorů ┗zděláﾐí 
daﾐé zřizo┗aIí listiﾐou škol┞ ┗┞hledá┗at oHoro┗ě příHuzﾐé orgaﾐizaIe v regioﾐu a ┗ést s nimi dialog za 

účeleﾏ zﾏapo┗áﾐí jejiIh zájﾏu o spolupráIi a staﾐo┗eﾐí foreﾏ spolupráIe dle ﾏožﾐostí škol┞. Ve 

spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ připra┗uje akti┗it┞ sﾏěřujíIí k propagaIi a ote┗řeﾐí )UŠ sﾏěreﾏ 
k dalšíﾏ školáﾏ a školskýﾏ zařízeﾐíﾏ. Ve spolupráIi s dalšíﾏi orgaﾐizaIeﾏi žáIi )UŠ získá┗ají ﾐo┗é 
iﾐforﾏaIe, do┗edﾐosti a zkušeﾐosti o uplatnitelnosti v jejiIh dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, či profesﾐíﾏ sﾏěřo┗áﾐí. 
Koordiﾐátor spolupráIe tak ﾏůže zajistit s┞steﾏatiIkou a koﾏple┝ﾐí práIi ﾐa akti┗itáIh přesahujíIíIh 
hraﾐiIe škol┞. Koordiﾐátor Hude uskutečňo┗at koﾐkrétﾐí krok┞ k realizaIi společﾐýIh kulturﾐíIh akti┗it 
a další spolupráIe. V oHlasti soIiálﾐíIh služeH ﾏůže koordiﾐátor ﾐa┗ázat spolupráIi ﾐapříklad s domovy 

seﾐiorů, dětskýﾏi doﾏo┗┞ apod. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro koordiﾐátora staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa 
základě skutečﾐýIh potřeH škol┞. 

Staﾐdardﾐí čiﾐﾐostí koordiﾐátora spolupráIe )UŠ a příHuzﾐýIh orgaﾐizaIí je: 

 navazovat kontakty s příHuzﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi/iﾐstituIeﾏi/firﾏaﾏi/úřad┞ a ┗┞hledá┗at 
ﾏožﾐé forﾏ┞ spolupráIe s Iíleﾏ ﾐasta┗eﾐí dlouhodoHé akti┗ﾐí spolupráIe a ote┗íráﾐí škol┞ 
sﾏěreﾏ k širší ┗eřejﾐosti;  

 zajišťo┗áﾐí s┞steﾏatiIké a koﾏple┝ﾐí práIe ﾐa akti┗itáIh přesahujíIí hraﾐiIe školy; 

 rozvoj a ﾏoti┗aIe žáků i pedagogů k další čiﾐﾐosti ふdík┞ akIíﾏ škol┞ Hudou ﾏít žáIi zpětﾐou 
vazbu, podporu), která ┗ede k rozvoji kreativity a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků; 

 spolupráIe s institucemi v oHlasti soIiálﾐíIh služeH ふﾐapř.: pořádáﾐí předsta┗eﾐí a koﾐIertůぶ 
┗edouIí k získáﾐí soIiálﾐíIh a oHčanskýIh koﾏpeteﾐIí a sIhopﾐosti ﾏezigeﾐeračﾐí 
komunikace; 

 roz┗oj škol┞, koﾏpeteﾐIí a profesﾐího sﾏěřo┗áﾐí žáků ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
┗┞užitíﾏ spolupráIe se zástupIi ┗ýroHIů hudeHﾐíIh ﾐástrojů, Hare┗, desigﾐérů, fotografů, 
počítačo┗ýIh aﾐiﾏátorů atd. 

 spolupráIe s rodiči žáků; 
 propagaIe škol┞ sﾏěreﾏ k ostatﾐíﾏ školáﾏ a školskýﾏ zařízeﾐíﾏ ふMŠ, )Š, ŠD, ŠK, ostatﾐí )UŠ 

a dalšíぶ a širší ┗eřejﾐosti forﾏou realizaIe koﾏuﾐitﾐíIh setkáﾐí, přehlídek, koﾐIertů, 
┗┞stoupeﾐí; 

 spolupráIe s pedagog┞ a žák┞ a poﾏoI při realizaIi žáko┗skýIh projektů. 

OHeIﾐé zásad┞: 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗u ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ, koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe, rozsah a rozpis jedﾐotli┗ýIh čiﾐﾐostí pro 
koordiﾐátora spolupráIe staﾐo┗í ředitel škol┞ ﾐa základě skutečﾐýIh potřeH žáků. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふreport o čiﾐﾐosti, prezeﾐčﾐí listiﾐaぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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Osobﾐostﾐě soIiálﾐí a profesﾐí roz┗oj pedagogů )UŠ 

2.VII/4 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )UŠ ┗ rozsahu 8 hodin 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

i) projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1, SC 2 (02.3.68.2) – varianty a, c, d, g, h, i, j; 

IP 3, SC 1 (02.3.61.1) – varianta e 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dlouhodoHého ┗zdělá┗áﾐí a průHěžﾐého 
seHe┗zdělá┗áﾐí. 

Vzdělá┗áﾐí Hude proHíhat forﾏou aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího 
prograﾏu akredito┗aﾐého ┗ s┞stéﾏu DVPP.  

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi Hudou podpořeﾐi ┗ získá┗áﾐí do┗edﾐostí, 
zﾐalostí a kompeteﾐIí ┗ jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ariaﾐt akti┗it┞ 
(a, c, d, e, g, h, i, j). Pro delší kurz┞ je ﾏožﾐé šaHloﾐu ┗olit 
ﾐásoHﾐě, ┗iz PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cíleﾏ je podpořit ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
forﾏou uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Nejﾐižší ﾏožﾐá 
hodiﾐo┗á dotaIe jedﾐoho z┗oleﾐého kurzu DVPP je 8 hodin. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗ity AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP ┗ časo┗é dotaIi 
ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodiﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP; 

2. skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga u příjeﾏIe ふﾏůže Hýt 
nahrazeno skenem praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 
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3. rozhovor s pedagogeﾏ, případﾐě koﾐtrola účasti pedagoga 

ﾐa kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí kurzuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí  

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu v Kč 3 480 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol Hudou podporo┗áﾐi ┗e s┗éﾏ profesﾐíﾏ 
a odHorﾐéﾏ růstu účastí ﾐa odHorﾐýIh seﾏiﾐáříIh, ┘orkshopeIh a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh akIíIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj do┗edﾐostí a koﾏpeteﾐIí ┗ daﾐýIh téﾏateIh a ﾐa ┗┞uží┗áﾐí efekti┗ﾐíIh 
┗┞učo┗aIíIh ﾏetod.  

ŠaHloﾐu lze z┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu hodiﾐ tr┗áﾐí ┗┞Hraﾐého kurzu DVPP. Ma┝iﾏálﾐí ﾐásoHﾐé z┗oleﾐí 
šaHloﾐ┞ pro jedeﾐ kurz je ヱヰ. 

Příklad┞ ┗┞užití šaHloﾐ┞: 

Příklad ヱ: Je zvoleﾐ kurz DVPP v hodiﾐové dotaIi ヲヴ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝ 

Příklad 2: Je zvolen kurz DVPP v časové dotaIi ヶヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě Α┝. 

Příklad ン: Je zvoleﾐ kurz DVPP v časové dotaIi ヲヵヰ hodiﾐ – šaHloﾐu lze zvolit ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ┝. 

Pozn.: Vzhledem k růzﾐýﾏ Ieﾐáﾏ posk┞to┗aﾐýIh DVPP kurzů, ﾐeﾐí ﾐutﾐé šaHloﾐu ┗olit do ﾏa┝iﾏálﾐího 
ﾏožﾐého ﾐásoHku hodiﾐ tr┗áﾐí DVPP kurzu, proto u┗ádíﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé hodﾐot┞ z┗oleﾐí šaHloﾐ┞. 
U příkladu ヱ je ted┞ ﾏožﾐé pro kurz ┗ délIe ヲヴ hodiﾐ z┗olit šaHloﾐu ふΒhぶ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝, ﾏa┝iﾏálﾐě ン┝. 
Toto platí aﾐalogiIk┞ u jakékoli┗ jiﾐé délk┞ kurzu ふﾐeﾐí ﾐutﾐé ┗olit délku kurzu pouze ┗ ﾐásoHku Β hodiﾐ, 
┗iz ﾐapř. příklad č. ヲ ┗ýšeぶ. 

S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé příklad┞, důrazﾐě upozorňujeﾏe, že před rozhodﾐutíﾏ ┗olH┞ počtu této 
šaHloﾐ┞ do projektu, je potřeHa prozkouﾏat ﾐaHídku kurzů DVPP a ﾏít ﾐapláﾐo┗áﾐo kolik kurzů 
pedagogo┗é škol┞ pláﾐují aHsol┗o┗at, ┗ jaké hodiﾐo┗é dotaIi a ┗ jaké ┗ariaﾐtě. 

Dále upozorňujeﾏe, že ┗ariaﾐtu akti┗it┞ eぶ iﾐkluze ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗ průHěhu realizaIe projektu zﾏěﾐit za 
jiﾐou ┗ariaﾐtu DVPP aﾐi další jiﾐou akti┗itu, jelikož H┞ se jedﾐalo o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi jiﾐého 
speIifiIkého Iíle projektu, ┗iz Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, kap. Α.ヲ.ヲ. 
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2.VII/5 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )UŠ zaﾏěřeﾐé ﾐa inkluzi – ┗zdělá┗aIí akIe 
v rozsahu 8 hodin 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je podpořit profesﾐí růst pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků poﾏoIí dalšího ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
uIeleﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Jedﾐotka uﾏožﾐí poz┗at 
lektora přímo do )UŠ, a tak ušetřit pedagogůﾏ Ieﾐﾐý čas. 

Akti┗ita je koﾐIipo┗áﾐa tak, že uﾏožňuje zajistit ┗zdělá┗áﾐí pro 
Ielý pedagogiIký sHor či jeho podstatﾐou část tak, aH┞ H┞lo 
ﾏožﾐé z podpořeﾐé skupiﾐ┞ pedagogů ┗┞t┗ořit týﾏ s iﾐo┗ačﾐíﾏ 
poteﾐIiáleﾏ sIhopﾐýﾏ působit na kompetence, ale i hodnoty 

a postoje ostatﾐíIh pedagogů ┗e škole. Jedﾐá se o jedeﾐ 
┗zdělá┗aIí prograﾏ DVPP o rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodiﾐ, který 
podpoří ┗ daﾐé škole koﾐIept společﾐého ┗zdělá┗áﾐí. Kurz 
přispěje   roz┗oji koﾏpeteﾐIí pedagogů pro práIi s heterogeﾐﾐí 
skupiﾐou žáků, ┗e které jsou ┗zdělá┗áﾐí i žáIi s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí ふ┗četﾐě těIh ┗ pr┗ﾐíﾏ stupﾐi podpor┞ぶ. 
Vzdělá┗áﾐí ﾏůže Hýt zaﾏěřeﾐo také ﾐa podporu Hezpečﾐého 
kliﾏatu ┗e škole/třídáIh, Hudo┗áﾐí týﾏu škol┞ a podporu 
spolupráIe, práci s ﾐasta┗o┗áﾐíﾏ Iílů a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐíﾏ 
┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí žáků ふse z┗láštﾐíﾏ zřeteleﾏ ﾐa žák┞ 
s potřeHou podpor┞ぶ. 

Doporučeﾐý počet uIhazečů pro ┗olHu této akti┗it┞ je alespoň 
polo┗iﾐa pedagogiIkého sHoru. Akti┗itu je proto třeHa z┗olit 
ﾐásoHﾐě podle počtu pedagogů, kteří se DVPP zúčastﾐí. 

Vzdělá┗aIí prograﾏ ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ prezeﾐčﾐí forﾏou. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ AHsol┗eﾐt ┗zdělá┗aIího prograﾏu ┗ časo┗é dotaIi Β hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu DVPP 
┗šeIh účastﾐíků; 

2. skeﾐ┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů u příjeﾏIe ふﾏůže 
Hýt ﾐahrazeﾐo skeﾐeﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro kontrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál┞ os┗ědčeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu 
DVPP ┗šeIh účastﾐíků; 

2. origiﾐál┞ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagogů ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 
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3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola účasti pedagogů ﾐa 
kurzu ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
kurzu). 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 1 360 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Vzhledem k toﾏu, že se jedﾐá o týﾏo┗ou akti┗itu, ﾐeﾐí ﾏožﾐé šaHloﾐu z┗olit pouze jedeﾐkrát pro 
jedﾐoho pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

ŠaHloﾐa Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru zaﾏěřeﾐého ﾐa iﾐkluzi IhIe škol┞ podpořit ┗ ﾏožﾐosti 
┗zdělá┗áﾐí připra┗eﾐého ┗íIe „ﾐa ﾏíru“ koﾐkrétﾐí škole ふči ┗ případě ﾏalýIh škol i skupiﾐ┞ školぶ. 
Téﾏata je ﾏožﾐé ┗olit tak, aH┞ ﾏěla poteﾐIiál k za┗áděﾐí či roz┗oji iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Akti┗it┞ 
Hudou proHíhat příﾏo ┗ Hudo┗ě škol┞, ale je ﾏožﾐé je realizo┗at i ﾏiﾏo školu. Vzdělá┗áﾐí Hude 
orieﾐto┗áﾐo ﾐapříklad ﾐa téﾏata: Hudo┗áﾐí kultur┞ škol┞ z hlediska ┗zdělá┗áﾐí žáků s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí, proHleﾏatiku soIiálﾐího zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a jeho důsledků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞užití 
iﾐde┝u iﾐkluze, ﾐa spolupráIi s asisteﾐteﾏ pedagoga, proHleﾏatiku heterogeﾐit┞ skupiﾐ┞ a kliﾏatu 
tříd┞, práIi s kulturﾐí odlišﾐostí ┗ české škole atd. 
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2.VII/6 Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů )UŠ 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol.  

Podﾏíﾐkou je ┗┞t┗ořeﾐí ﾏiﾐitýﾏu ve spolupráIi 
tří pedagogickýIh praIo┗ﾐíků.  Pedagogo┗é se ┗ průHěhu ヱヰ po 
soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, Hudou sIházet 
s Iíleﾏ pláﾐo┗at, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity 

v jedﾐé z ┗ýše u┗edeﾐýIh teﾏatiIkýIh ┗ariaﾐt. 

RealizaIe akti┗it┞ ﾏůže Hýt ﾐapláﾐo┗áﾐa i ﾐa kratší doHu, 
ﾐapříklad ﾐa jedﾐo pololetí, či dokoﾐIe čt┗rtletí – podle 

předpokládaﾐé iﾐteﾐzit┞ setká┗áﾐí 

Vzdělá┗aIí I┞klus ┗ délIe ヱヰ hodiﾐ pro každého pedagoga 
obsahuje: 

 šest hodiﾐ společﾐého pláﾐo┗áﾐí a refle┝í 
(1 hodina = 60 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ hospitaIí u kolegů ふヱ hodina = 45 minut); 

 d┗ě hodiﾐ┞ refle┝e hospito┗aﾐýIh hodiﾐ 
(1 hodina = 60 minut).  

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Tři aHsol┗eﾐti uIeleﾐého Hloku ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů 
v Ielko┗é délIe deset hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 ráﾏIo┗ý pláﾐ spolupráIe; 
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 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí 
a společﾐé refle┝e z ┗lastﾐí ┗ýuk┞ a doporučeﾐí pro další 
práIi zapojeﾐýIh pedagogů; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí hospitaIí ふpřípadﾐě zdů┗odﾐěﾐí 
ﾐe┗┞užití hospitaIe a u┗edeﾐí, jak H┞l┞ hodiﾐ┞ aloko┗aﾐé 
ﾐa hospitaIe ┗┞užit┞ぶ; 

 reflexe pedagogů z každé realizo┗aﾐé hospitaIe ┗četﾐě 
u┗edeﾐí data a času koﾐáﾐí refle┝e a doporučeﾐí pro 
další práIi; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé škol┞/školského 

zařízeﾐí skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí 
studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u 
ze 4. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o ┗zájeﾏﾐé spolupráIi; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ, ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 

a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

3. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a 
realizo┗aﾐého setkáﾐí/hospitaIe ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa 
ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí setkáﾐí/hospitaIeぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu ┗ Kč 8 456 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů je zlepšit učeﾐí každého žáka. Profesﾐí roz┗oj pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků se odehrá┗á Hezprostředﾐě ┗e třídáIh ﾐeHo ﾐad auteﾐtiIkýﾏi žáko┗skýﾏi ┗ýkoﾐ┞, ┗┞uží┗á 
forﾏu soIiálﾐího učeﾐí. Bude uplatňo┗áﾐ tz┗. priﾐIip ン S – společﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, 
společﾐá refle┝e. 

ŠaHloﾐa uﾏožﾐí ┗┞t┗ořit ┗e školáIh skupiﾐ┞ akti┗ﾐíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se společﾐě 
zaﾏěří ﾐa roz┗oj koﾐkrétﾐího aspektu jejiIh práIe. Je ┗hodﾐá pro pedagog┞, kteří Ihtějí ┗ýsledk┞ s┗é 
práIe zlepšo┗at forﾏaﾏi kolegiálﾐí podpor┞. V pojetí šaHloﾐ┞ jde o společﾐou/partﾐerskou práIi tří 
pedagogů, kteří usilují o to, aH┞ se ┗ jejiIh hodiﾐáIh každý žák ﾏohl ﾐaučit ﾐěIo hodﾐotﾐého. Měli H┞ 
Hýt ┗ partﾐerskéﾏ ┗ztahu a ﾐa┗zájeﾏ si přiﾐášet užitečﾐé podﾐět┞. 
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Jedﾐotli┗é krok┞ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe: 

 Uskutečﾐí se ﾏiﾐiﾏálﾐě tři setkáﾐí ke společﾐéﾏu pláﾐo┗áﾐí.  
 Pedagogo┗é ﾐejpr┗e společﾐě připra┗í růzﾐé ﾏetod┞ a postup┞, které podporují koﾐkrétﾐí 

z┗oleﾐé téﾏa. 
 Následﾐě je aplikují ┗e ┗ýuIe. 
 Na dalšíﾏ setkáﾐí ﾐejpr┗e reflektují s┗é zkušeﾐosti a po jejiIh zhodﾐoIeﾐí pláﾐují další akti┗it┞. 

Refle┝e proHěhﾐe ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi žáka/žáků. 

 Délku jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí společﾐého pláﾐo┗áﾐí a ﾐásledﾐýIh refle┝í si staﾐo┗í pedagogo┗é 
sami, v součtu ale ﾏusí dosáhﾐout 6 hodin.  

 )apojeﾐí pedagogo┗é Hudou ┗ průHěhu jedﾐoho I┞klu alespoň d┗akrát ┗zájeﾏﾐě hospito┗at ┗e 
s┗é ┗ýuIe. To zﾐaﾏeﾐá, že každý zapojeﾐý pedagog ﾐa┗ští┗í jedﾐu ┗┞učo┗aIí hodiﾐu 
realizo┗aﾐou každýﾏ z kolegů ┗ ﾏiﾐitýﾏu. 

 HospitujíIí pedagog se sejde s kolegou, jehož hodiﾐu ﾐa┗ští┗il, k reflexi hodiny, kde budou 

zhodﾐoIeﾐ┞ ﾐejeﾐoﾏ čiﾐﾐosti pedagoga, ale také  proIes┞ a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi 
žáka. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé 
základﾐí uﾏěleIké škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Běheﾏ realizaIe akti┗it┞ se pedagog zapojí d┗akrát jako hospitujíIí a ┗e d┗ou s┗ýIh ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐáIh Hude ﾏít ┗e ┗ýuIe ﾐaopak hospitaIi dalšího pedagoga z ﾏiﾐitýﾏu. Hospito┗aﾐý pedagog 
ﾐásledﾐě ┗e spolupráIi s hospitujíIíﾏ zpraIuje píseﾏﾐou refle┝i. 

Pedagogo┗é ┗┞užijí odHorﾐou literaturu pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh 
zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu. 
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2.VII/7 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗e 
z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ jejiIh každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí 
a ┗ýIho┗ě žáků, a to prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé ┗ýﾏěﾐ┞ 
zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ z růzﾐýIh škol/školskýIh zařízeﾐí. 

PedagogiIký praIo┗ﾐík ┗e spolupráIi s ┗edeﾐíﾏ „┗┞sílajíIí“ 
základﾐí uﾏěleIké škol┞ ideﾐtifikuje oHlasti/oHlast, ┗e které IhIe 
roz┗íjet s┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti. Na základě toho ┗┞Herou 
„hostitelskou“ školu/školské zařízeﾐí (dále jeﾐ „hostitelská 
škola“ぶ a tu oslo┗í s žádostí o spolupráIi. Na hostitelské škole 
bude s pedagogem z ┗┞sílajíIí základﾐí uﾏěleIké škol┞ 
spolupracovat pedagog-prů┗odIe. Vžd┞ se ﾏusí jedﾐat o jiﾐou 
školu ふrozdílﾐé IČ, resp. RED_I)O příjeﾏIe a hostitelské škol┞ぶ.  
SpolupráIe ┗ Ielko┗é doHě tr┗áﾐí ﾏiﾐ. ヱヶ hodin spočí┗á ┗ 
pro┗edeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗ou ﾐá┗ště┗ ┗┞Hraﾐého pedagoga 
z ┗┞sílajíIí škol┞ Hěheﾏ ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh 
proHíhá ┗ýuka, ┗ hostitelské škole. Sﾏ┞sleﾏ je získáﾐí a přeﾐos 
příkladů doHré pra┝e. 

Polovina z ヱヶ hodiﾐ je ┗┞hrazeﾐa ﾐá┗ště┗áﾏ pedagoga z ┗┞sílajíIí 
základﾐí uﾏěleIké škol┞ ﾐa hostitelské škole. )Hý┗ajíIíIh Β hodiﾐ 
spolupraIujíIí pedagogo┗é ﾏohou rozdělit podle s┗ého u┗ážeﾐí 
ﾐa přípra┗u ﾐá┗ště┗, společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další 
práIi. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = 60 minut.  

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog z ┗┞sílajíIí 
základﾐí uﾏěleIké škol┞ ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro 
ostatﾐí pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗ Ielko┗é délIe ヱヶ hodin 

┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga  

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti ┗zájeﾏﾐého ┗zdělá┗áﾐí, každý ┗ délIe Β hodin 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  

 ideﾐtifikaIe hostitelské škol┞; 

 jﾏéﾐa oHou pedagogů; 
 data a čas┞ koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗; 
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 sIéﾐáře ﾐá┗ště┗; 
 společﾐá refle┝e a doporučeﾐí pro další práIi; 
 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 

z ┗┞sílajíIí škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 
 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é jsou zaﾏěstﾐáﾐí 

v zapojeﾐýIh školáIh/škole a školskéﾏ zařízeﾐí; 
 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů a statutárﾐíIh 

orgáﾐů oHou škol/škol┞ a školského zařízeﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisů o pro┗edeﾐýIh ﾐá┗ště┗áIh; 

2. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro 
pedagoga příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí 
smlouvy); 

3. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká koﾐtrola realizaIe 
ﾐá┗ště┗┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ﾐá┗ště┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 9 010 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

4 505 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Ná┗ště┗┞ ┗ hostitelské škole se koﾐají Hěheﾏ Hěžﾐé praIo┗ﾐí doH┞ oHou pedagogů tak, aH┞ se pedagog 

ﾏohl iﾐspiro┗at tíﾏ, jak se daﾐé akti┗it┞ realizují ┗ Hěžﾐéﾏ pro┗ozu škol┞/školského zařízeﾐí.  

SpolupraIujíIí pedagogo┗é ┗┞užijí Hlok – pláﾐo┗áﾐí, realizaIe ﾐá┗ště┗┞, refle┝e, úpra┗a a další pláﾐ, 
┗četﾐě přeﾐosu iﾐforﾏaIí do ┗┞sílajíIí škol┞, tíﾏ, že podpořeﾐý pedagogiIký praIo┗ﾐík z ┗┞sílajíIí škol┞ 
zajistí předáﾐí získaﾐýIh pozﾐatků s┗ýﾏ dalšíﾏ kolegůﾏ. 

Ná┗rh ﾏožﾐého sIéﾐáře: 

1. Před ﾐá┗ště┗ou připra┗í společﾐě oHa pedagogo┗é sIéﾐář ﾐá┗ště┗┞. 

2. ProHěhﾐe ﾐá┗ště┗a ┗ hostitelské škole. 

3. Po ﾐá┗ště┗ě pedagogo┗é ┗┞hoto┗í zápis o pro┗edeﾐé ﾐá┗ště┗ě, který Hude oHsaho┗at 
společﾐou refle┝i a doporučeﾐí pro další práIi. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ ﾐapříklad popíše 
způsoH užití ﾐo┗ýIh pozﾐatků ┗ pra┝i do s┗ého pedagogiIkého portfolia.  

4. Pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ zajistí iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

VýHěr ┗hodﾐé hostitelské škol┞ lze pro┗ést ﾐa základě ┗lastﾐíIh zkušeﾐostí, případﾐě ﾐa základě 
koﾐtaktů a iﾐforﾏaIí získaﾐýIh ﾐapř. z odHorﾐýIh časopisů, iﾐterﾐetu ふ┘eHo┗é stráﾐk┞ škol, ┘eH ČŠI 
aj.), kde saﾏotﾐé škol┞/školská zařízeﾐí ideﾐtifikují s┗é silﾐé stráﾐk┞ a zájeﾏ přijﾏout pedagog┞ z jiﾐýIh 
škol. Ná┗ště┗u realizuje pouze pedagog z ┗┞sílajíIí škol┞ v hostitelské škole, pedagog-prů┗odIe 
z hostitelské škol┞ reIipročﾐě ﾐá┗ště┗u ┗e ┗┞sílajíIí škole nerealizuje. 
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Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápis, dohoda o spolupráIi ﾏezi školaﾏi, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐy 

ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VII/8 Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka v )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ふa pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
středﾐíIh škol a HudouIíIh pedagogůぶ ┗ oHlasti podpory 

společﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh uﾏěleIkýIh oborech a 

roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita 
┗ýuk┞, která Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ žáků. 
Akti┗ita je určeﾐa pro d┗a pedagog┞, kteří společﾐě ﾐapláﾐují 
a zrealizují 10 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ┗ průHěhu ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Po každé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě 
proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa 
┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ žáků.   

Celý Hlok je t┗ořeﾐ ヱ0 hodiﾐaﾏi ┗ýuk┞ ふヱ hodiﾐa = ヴヵ minut) 

a 10 hodiﾐaﾏi přípra┗┞ ﾐa ┗ýuku a refle┝e ふヱ hodina = 60 minut). 

Jedﾐá se Ielkeﾏ o ヲ0 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga. 

Druhý pedagog ┗e třídě ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký 
praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka jiﾐé základﾐí uﾏěleIké ﾐeHo středﾐí škol┞, ﾐeHo 
studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. 
ročﾐíku ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa 
přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí pedagogiIkého 
praIo┗ﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol a středﾐíIh 
škol ┗četﾐě ┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů ┗ Ielko┗é délIe 
20 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu D┗a aHsol┗eﾐti ┗zájeﾏﾐé spolupráIe pedagogů ┗ délIe ヲ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí každého pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizace tandeﾏo┗é ┗ýuk┞ oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 sezﾐaﾏ ヱヰ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodiﾐu; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí praIo┗ﾐíka 
z jiﾐé škol┞ skeﾐ pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ; ┗ případě 
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zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo 
iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIíIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu škol┞.  

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヱ0 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhla taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka;  

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro oHa pedagog┞ ふpro 
pedagoga příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí 
smlouvy), v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie pot┗rzeﾐí 
o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku a origiﾐál praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗┞/DPČ/DPP; 

4. rozhovor s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuk┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 8 150 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

815 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Tandeﾏo┗á ┗ýuka ﾐeﾐí hospitaIe, kd┞ jedeﾐ pedagog ┗┞učuje a druhý pozoruje. Jedﾐá se o společﾐou 
┗ýuku, kd┞ oHa pedagogo┗é ┗┞učují ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐé podoH┞ 
a ﾏůže se také ┗┞┗íjet ┗ čase ふtak, jak Hudou ﾐarůstat koﾏpeteﾐIe spolupraIujíIíIh pedagogůぶ. Role 
jedﾐotli┗ýIh pedagogů se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit i ┗ průHěhu jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞/lekIe. Součástí 
spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ.  

Jedﾐotka podpoří pedagog┞ ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 SeHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí. 

 Pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagogo┗é ﾏohou ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z výuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodnutí o posk┞tﾐutí dotaIe 
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2.VII/9 )apojeﾐí odHorﾐíka z pra┝e do ┗ýuk┞ v )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je prohlouHit spolupráIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol a odHorﾐíků z pra┝e ┗ ráﾏIi 
jednotli┗ýIh uﾏěleIkýIh oHorů. Dík┞ spolupráIi se zlepší k┗alita 
┗ýuk┞, která Hude ﾏít poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ žáků. 
Akti┗ita je určeﾐa pro pedagoga )UŠ a odHorﾐíka z pra┝e, kteří 
společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 10 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ v průHěhu 
ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Pro 

každou ┗┞učo┗aIí hodiﾐu proHěhﾐe refle┝e ┗četﾐě zhodﾐoIeﾐí 
┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗zdělá┗aIí proIes┞ a ┗ýsledk┞ žáků. 
SpolupráIe pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e ﾏůže proHíhat ﾐapříč 
┗zdělá┗aIíﾏi oHor┞ a ročﾐík┞. 

Na každou hodiﾐu ┗ýuk┞ je staﾐo┗eﾐa ヱ hodiﾐa společﾐé 
přípra┗┞ a ンヰ ﾏiﾐut ﾐásledﾐé refle┝e pedagoga a odHorﾐíka 
z praxe. 

Celý Hlok je ted┞ t┗ořeﾐ 10 hodiﾐaﾏi ┗ýuk┞ a 15 hodinami 

přípra┗┞ ﾐa ┗ýuku a refle┝e. Jedﾐá se Ielkeﾏ o 25 hodin 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga. 

Pro účel┞ této šaHloﾐ┞ platí: 

ヱh ┗ýuk┞ = ヴヵ ﾏiﾐut 

ヱh přípra┗┞ = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráce pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e ┗ Ielko┗é délIe 25 hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Jedﾐotka ┗ýstupu Jedeﾐ aHsol┗eﾐt ┗zájeﾏﾐé spolupráIe ┗ délIe ヲ,ヵ hodiny 

┗zdělá┗áﾐí pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizace ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe 

oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 seznam 10 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodinu; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka 
z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 10 hodiﾐ, ┗e kterýIh 
proHěhla společﾐá ┗ýuka;  

3. rozhovor s pedagogem, neHo žák┞, kteří se zúčastﾐili 
společﾐé ┗ýuk┞ pedagoga a odHorﾐíka z pra┝e, případﾐě 
f┞ziIká ﾐá┗ště┗a společﾐé ┗ýuk┞ ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí společﾐé ┗ýuk┞ぶ; 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 11 030 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
┗ýstupu ┗ Kč 

1 103 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐou ┗ýuku pedagoga )UŠ a odHorﾐíka z pra┝e, kd┞ oHa účastﾐíIi ┗┞učují ┗e ┗zájeﾏﾐé 
spolupráIi.  SpolupráIe ﾏůže ﾏít růzﾐou podoHu a ﾏůže se ┗┞┗íjet ┗ čase. Role pedagoga a odHorﾐíka 
z pra┝e se ﾏohou střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞/lekIe. Hodiﾐ┞ spolupráIe ﾏohou 
proHíhat i Hloko┗ě jako projekto┗á ┗ýuka. ŠaHloﾐa je určeﾐa pro jedﾐoho pedagoga, ヱヰ ┗┞učo┗aIíIh 
hodiﾐ ale ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ odHorﾐík. Může se jedﾐat o ┗íIe osoH. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ v pra┝i, tj. ﾏiﾏo školﾐí prostředí. 
Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞100. VýHěr koﾐkrétﾐího 
praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zkvalitnit svoji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 

                                                           
100 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VII/ヱヰ No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe ┗ )UŠ 

Varianty aktivity aぶ čteﾐářská graﾏotﾐost; 

Iぶ Iizí jaz┞k┞; 

dぶ osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj; 

e) inkluze 

gぶ pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí; 

h) ICT; 

iぶ projekto┗á ┗ýuka; 

j) kulturﾐí po┗ědoﾏí a ┗┞jádřeﾐí. 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ šaHloﾐ┞ je prohlouHit profesﾐí koﾏpeteﾐIe 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe s ┗┞užitíﾏ pr┗ků 
mentoringu. 

OHsaheﾏ šaHloﾐ┞ je spolupráIe pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, 

který ﾏá zkušeﾐosti a potřeHﾐé zﾐalosti ┗ koﾐkrétﾐí oHlasti 
foreﾏ a ﾏetod práIe ふdále jeﾐ „pedagog-e┝pert“ぶ s dalšíﾏi 
d┗ěﾏa koleg┞ ふdále jeﾐ „pedagog-začátečﾐík“ぶ. 

Podﾏíﾐkou realizaIe akti┗it┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečﾐík┞ a společﾐě 
zrealizují ┗zdělá┗aIí Hlok: 

Pedagog-e┝pert připra┗í a zrealizuje pro pedagog┞-začátečﾐík┞ 
ﾏiﾐiﾏálﾐě pět hodiﾐ ふpo ヶヰ ﾏiﾐutáIhぶ ┗zdělá┗aIíIh 
setkáﾐí/lekIí/ﾏeﾐtorskýIh rozho┗orů z koﾐkrétﾐího, předeﾏ 
z┗oleﾐého, oHoru.  Cíleﾏ setkáﾐí je sezﾐáﾏeﾐí se s ﾐo┗ou 
forﾏou či ﾏetodou, případﾐě získáﾐí ┗ětší jistot┞ ┗ jejíﾏ 
použí┗áﾐí, a ﾐásledﾐá přípra┗a ﾐa za┗edeﾐí ﾏetod┞ do příﾏé 
┗ýuk┞ realizo┗aﾐé pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ. V případě ┗olH┞ 
téﾏatu eぶ Iﾐkluze je Iíleﾏ i individualizo┗aﾐá podpora 
profesﾐího růstu, ┗četﾐě práIe s hodﾐotaﾏi a postoji a příspě┗ek 
k osoHﾐostﾐíﾏu růstu pedagoga-začátečﾐíka. 

Pedagog-e┝pert dále ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita 
v jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě ┗ délIe IIa 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ, která Hude 
pedagogem-začátečﾐíkeﾏ ﾐásledﾐě realizo┗áﾐa Hěheﾏ příﾏé 
┗ýuk┞ ┗ jíﾏ ┗edeﾐéﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ oHoru. 
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Po realizaIi ﾏiﾐilekIe Hude ┗e spolupráIi pedagoga-experta 

a pedagogů-začátečﾐíků pro┗edeﾐa refle┝e ﾐejeﾐoﾏ ┗zhledeﾏ 
k čiﾐﾐosteﾏ pedagoga, ale také k proIesůﾏ a ┗ýsledkůﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi žáka. 

Jedeﾐ Hlok oHsahuje Ielkeﾏ šest hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga-začátečﾐíka a sestá┗á z pěti hodiﾐ ┗ýuko┗ýIh lekIí 
ﾐo┗é ﾏetod┞ a z jedﾐé hodiﾐ┞ přípra┗┞ a refle┝e ﾏiﾐilekIe. Jako 

┗zdělá┗aﾐí se započítá┗ají d┗a pedagogo┗é-začátečﾐíIi. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ D┗a aHsol┗eﾐti spolupráIe pedagogů při přípra┗ě a realizaIi ﾐo┗é 
ﾏetod┞ ┗ýuky v Ielko┗é délIe ヶ hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí každého 
pedagoga 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu o realizaIi akti┗it┞ ┗e ┗ýuIe s ﾐásledujíIíﾏ 
obsahem: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 data, čas┞ a téﾏata realizaIe ヵ ┗ýuko┗ýIh lekIí ┗ délIe 
tr┗áﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶヰ ﾏiﾐut; 

 data koﾐáﾐí ヲ ﾏiﾐilekIí a refle┝e pedagogů-začátečﾐíků 
z každé realizo┗aﾐé ﾏiﾐilekIe ┗četﾐě u┗edeﾐí data 
a času koﾐáﾐí refle┝e; 

 prohlášeﾐí, že pedagogo┗é ふpřípadﾐě studeﾐt VŠぶ jsou 
zaﾏěstﾐáﾐi ┗e škole příjeﾏIe; při zapojeﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka z jiﾐé školy skeﾐ pot┗rzeﾐí 
o zaﾏěstﾐáﾐí; ┗ případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ skeﾐ 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐýIh pedagogů ふpřípadﾐě 
studeﾐta VŠぶ a statutárﾐího orgáﾐu. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe akti┗it┞; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih se zázﾐaﾏeﾏ o realizaIi jedﾐé 
ﾏiﾐilekIe ┗ každé třídﾐí kﾐize, Ielkeﾏ ted┞ d┗ou zázﾐaﾏů; 

3. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro spolupraIujíIí pedagog┞ 
ふpro pedagog┞ příjeﾏIe ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ 
praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; v případě zapojeﾐí studeﾐta VŠ kopie 
pot┗rzeﾐí o studiu ﾐeHo iﾐde┝u ze ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
a origiﾐál praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞/DPČ/DPP); 

4. rozho┗or s pedagog┞, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ či 
minilekce (pokud by kontrola na místě proHíhala ┗ doHě 
koﾐáﾐí ┗ýuk┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヴヰ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh osoH – praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
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Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 5 637 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

ŠaHloﾐou Hudou podpořeﾐ┞ tako┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe pedagoga, které předsta┗ují ﾐo┗é přístup┞ 
k základﾐíﾏu uﾏěleIkéﾏu ┗zdělá┗áﾐí, za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗ýuk┞ apod. 

SpolupráIe ┗ oHlasti iﾐkluze ﾏůže Hýt zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která z┗┞šují koﾏpeteﾐIe pedagogů 
z hlediska společﾐého ┗zdělá┗áﾐí a osoHﾐostﾐího roz┗oje, ted┞ ﾐapříklad na reflexi a sebereflexi, 

pláﾐo┗áﾐí ┗ýuk┞ ふz hlediska Iílů, oHsahu, ﾏetod a iﾐdi┗idualizaIeぶ, podporu učeﾐí ふﾏoti┗aIe žáků, 
diferenciace, klima atd.) apod. 

Každý pedagog-začátečﾐík připra┗í jedﾐu ﾏiﾐilekIi ふakti┗ita ┗ jedﾐé ┗┞učo┗aIí hodiﾐě alespoň ┗ délce 

cca 15-ヲヰ ﾏiﾐutぶ. MiﾐilekIi ┗ede ┗ průHěhu hodiﾐ┞ příﾏo pedagog-začátečﾐík. 

Podﾏíﾐkou realizaIe šaHloﾐ┞ je spolupráIe tří pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, přičeﾏž jedeﾐ z ﾐiIh ﾐeﾏusí 
Hýt ﾐutﾐě pedagogiIký praIo┗ﾐík stejﾐé škol┞. Může se jedﾐat i o pedagogiIkého praIo┗ﾐíka jiﾐé 
základﾐí uﾏěleIké škol┞, ﾐeHo studeﾐta ﾐa┗azujíIího ﾏagisterského, ﾐeHo studeﾐta ヴ. ﾐeHo ヵ. ročﾐíku 
ﾏagisterského studijﾐího prograﾏu zaﾏěřeﾐého ﾐa přípra┗u k ┗ýkoﾐu regulo┗aﾐého po┗oláﾐí 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. PedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ z jiﾐé škol┞/studeﾐteﾏ ふdle ┗ýše u┗edeﾐéhoぶ 
ﾏůže Hýt jak pedagog-začátečﾐík, tak pedagog-expert. 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)ázﾐaﾏ ┗ třídﾐí kﾐize 

V třídﾐí kﾐize Hude u┗edeﾐa pozﾐáﾏka101 o realizaIi ﾏiﾐilekIe ﾐo┗é ﾏetod┞ ┗ hodiﾐě, kterou připra┗il 
pedagog-e┝pert ┗e spolupráIi s každýﾏ zapojeﾐýﾏ pedagogeﾏ-začátečﾐíkeﾏ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

                                                           
101 U hodiﾐ┞, ┗e které ﾏiﾐilekIe proHěhla, Hude u┗edeﾐo „No┗é ﾏetod┞ šaHloﾐ┞ II OP VVV“. 
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ヲ.VII/ヱヱ Profesﾐí roz┗oj pedagogů )UŠ prostředﾐiIt┗íﾏ super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ je podpořit pedagog┞ )UŠ ┗e z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ jejiIh 
každodeﾐﾐí práIe při ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗ě dětí, a to 
prostředﾐiIt┗íﾏ odHorﾐě ┗edeﾐé 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku. 

)UŠ ┗┞užije služHu skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku 
v Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodin za oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka doplﾐěﾐou o iﾐdi┗iduálﾐí 
super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za 

oHdoHí ヱヰ po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

V ráﾏIi této šaHloﾐ┞ platí, že ヱ hodiﾐa = ヶヰ ﾏiﾐut. 

Skupiﾐo┗é super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku se zúčastﾐí ン až 
8 pedagogů. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

Výstup akti┗it┞ ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ )UŠ  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. skeﾐ prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu, že 
super┗izor/ﾏeﾐtor/kouč ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ 
příjeﾏIe a ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞; 

3. sken dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikačﾐíIh požada┗ků 
super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e – ﾐapř. ži┗otopis, 

pot┗rzeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ; 

4. skeﾐ zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče.  

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro kontrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ účastﾐíků 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku podepsaﾐé statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ škol┞; 

2. origiﾐál zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče; 

3. úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie dokladu o splﾐěﾐí k┗alifikaIe 
super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ふdoklad o dosažeﾐéﾏ ┗zděláﾐí, 
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dokuﾏeﾐt/┞ dokládajíIí šest let pra┝e, pot┗rzeﾐí 
o aHsol┗o┗áﾐí ┗ýI┗iku super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ; 

4. origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi školou 
a super┗izoreﾏ/ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ ふpřípadﾐě praIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a/DPČ/DPPぶ; 

5. rozhovor s pedagog┞, případﾐě koﾐtrola ┗ průHěhu koﾐáﾐí 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐkuぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 31 191 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Cíleﾏ supervize je poﾏoIi pedagogiIkéﾏu sHoru základﾐí uﾏěleIké škol┞ reflekto┗at a zkoumat 

proIes s┗é práIe a týﾏo┗é spolupráIe, u┗ažo┗at o s┗é praIo┗ﾐí roli, s┗ýIh potřeHáIh, proHléﾏo┗ýIh 
situaIíIh, eﾏoIíIh a ┗ztazíIh ┗ základﾐí uﾏěleIké škole. Podpora super┗izora ﾏá ﾐásledﾐě dopad do 
pra┝e pedagogů, a to zejﾏéﾐa ┗ oHlasteIh odHorﾐého přístupu k žákůﾏ, rodičůﾏ a dalšíﾏ osoHáﾏ, 
z┗┞šo┗áﾐí efekti┗it┞ ﾏetod práIe ふzlepšo┗áﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐíぶ, osoHﾐostﾐího odborného růstu, 

duše┗ﾐího zdra┗í, poziti┗ﾐího ps┞IhosoIiálﾐího kliﾏatu škol┞. Super┗ize poﾏáhá řešit základﾐí otázk┞ 
profesioﾐálﾐí práIe pedagogů. 

Mentoring je ﾏetoda kolegiálﾐí podpor┞, při které ﾏeﾐtor posk┞tuje podporu, ┗edeﾐí, předá┗áﾐí 
┗ědoﾏostí a do┗edﾐostí pedagogiIkéﾏu sHoru základﾐí uﾏěleIké škol┞ s Iíleﾏ usﾐadﾐit jiﾏ koﾏple┝ﾐí 
osoHﾐostﾐí, edukati┗ﾐí a profesﾐí roz┗oj. Cíleﾏ ﾏeﾐtoriﾐgu ┗ základﾐí uﾏěleIké škole je Hudo┗áﾐí 
poziti┗ﾐího kliﾏatu škol┞, tříd┞, které posk┞tuje žákůﾏ poIit Hezpečí a jistot┞, Hudo┗áﾐí kladﾐýIh 
┗ztahů ﾏezi žákeﾏ, pedagogeﾏ a ostatﾐíﾏi žák┞, ﾐapoﾏáháﾐí sta┗ěﾐí ﾏostů ﾏezi školou a rodiﾐou 
ﾐa Házi ┗zájeﾏﾐé dů┗ěr┞, ro┗ﾐoprá┗ﾐýIh a upříﾏﾐýIh ﾏezilidskýIh ┗ztahů ﾏezi pedagogeﾏ a rodičeﾏ, 
┗┞t┗ářeﾐí ┗ztahu žáka ke ┗zdělá┗áﾐí, k posíleﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k žákůﾏ tak, aby byly 

respekto┗áﾐ┞ a uspokojo┗áﾐ┞ jeho iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ a ﾏožﾐosti. 

Koučiﾐk předsta┗uje dů┗ěr┞hodﾐý ┗ztah, který ﾐapoﾏáhá klieﾐto┗i podﾐikﾐout koﾐkrétﾐí krok┞ za 
účeleﾏ dosažeﾐí jeho ┗ize, jeho Iíle ﾐeHo přáﾐí. Koučiﾐk ┗┞uží┗á proIesů zkouﾏáﾐí a seHeoHje┗o┗áﾐí 
k Hudo┗áﾐí klieﾐto┗a u┗ědoﾏěﾐí a přijetí zodpo┗ědﾐosti, kterého dosahuje prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětší 
struktur┞, podpor┞ a akti┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞. ProIes koučiﾐku poﾏáhá klieﾐto┗i ﾐejeﾐ přesﾐě defiﾐo┗at 
jeho Iíle, ale také i těIhto Iílů dosaho┗at r┞Ihleji a s ┗ětší efekti┗itou, ﾐež pokud H┞ koučiﾐku 
ﾐe┗┞uží┗al. 

Koučiﾐk je účiﾐﾐá ﾏetoda osoHﾐího roz┗oje, která forﾏou ┗edeﾐého rozho┗oru: 

aぶ poﾏáhá k: 
• u┗ědoﾏěﾐí si toho, Io přesﾐě IhIeﾏe jiﾐak a proč, 
• oHje┗eﾐí ﾏožﾐýIh Iest, jak toho dosáhﾐout, 
• ┗┞kročeﾐí a ┗┞tr┗áﾐí ﾐa ┗┞Hraﾐé Iestě, 

 

Hぶ uﾏožňuje: 
• podí┗at se ﾐa s┗ou situaIi z ┗íIe úhlů pohledu,  
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• ﾐajít ┗ soHě to ﾐejlepší řešeﾐí s┗é situaIe, 
• z┗ýšit zodpo┗ědﾐost a dů┗ěru ┗ seHe. 

Skupino┗á super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヲヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě 
jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふdoporučo┗aﾐá forﾏa realizaIe d┗ě hodiﾐ┞ jedeﾐkrát za 
ﾏěsíI = ヱヰ super┗izí/setkáﾐí s ﾏeﾐtoreﾏ/koučeﾏ za doHu, po kterou proHíhá akti┗itaぶ. Iﾐdi┗iduálﾐí 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk pak Hude proHíhat ┗ Ielko┗éﾏ rozsahu ヱヰ hodiﾐ za ヱヰ po soHě jdouIíIh 
ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka ふ┗ součtu za ┗šeIhﾐ┞ pedagog┞, kteří iﾐdi┗iduálﾐí 
supervizi/mentoring/koučiﾐk aHsol┗ujíぶ. 

ŠaHloﾐa je určeﾐa pro skupiﾐu ン až Β pedagogů. Skupiﾐu čítajíIí ﾏéﾐě ﾐež ン pedagog┞ ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
podpořit. ŠaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗olit ﾐásoHﾐě. Je rozhodﾐutíﾏ ředitele škol┞, zda ┗ případě, že IhIe z┗olit 
akti┗itu ﾐapř. pro Γ až ヱヰ pedagogů, z┗olí šaHloﾐu jedeﾐkrát a Ielá skupiﾐa Hude podpořeﾐa společﾐě 
ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize, ﾐeHo zda z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, pedagog┞ rozdělí a každá skupiﾐa Hude 
podpořeﾐa ンヰ hodiﾐaﾏi super┗ize z┗lášť102. 

Iﾐdi┗iduálﾐí super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐg/koučiﾐk aHsol┗ují pedagogičtí praIo┗ﾐíIi po dohodě s ┗edeﾐíﾏ 
základﾐí škol┞. 

Požada┗k┞ ﾐa super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče: 

 je aHsol┗eﾐteﾏ ﾏagisterského ┗┞sokoškolského ┗zděláﾐí ┗ oHlasti ps┞IhologiIkýIh, 
pedagogiIkýIh ﾐeHo soIiálﾐíIh ┗ěd aﾐeHo lékařst┗í; 

 po dosažeﾐí požado┗aﾐého ┗zděláﾐí ﾏá ﾐejﾏéﾐě šest let pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí či ┗ poﾏáhajíIí 
profesi ふ┗ oHlasti příﾏé práIe s klieﾐt┞ぶ; 

 aHsol┗o┗al ┗ýI┗iko┗ý prograﾏ ┗ super┗izi/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku ukoﾐčeﾐý zá┗ěrečﾐou 
zkouškou; 

 ﾐeﾐí kﾏeﾐo┗ýﾏ zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjeﾏIe, který realizuje projekt ふa ﾐeH┞l kﾏeﾐo┗ýﾏ 
zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ příjemce ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ rok před zahájeﾐíﾏ realizaIe akti┗it┞). 

SpeIifikaIe výstupů aktivit┞: 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku oHsahuje: 

 ┗stupﾐí hodﾐoIeﾐí – ﾐapř.: dojﾏ┞ z pr┗ﾐího setkáﾐí s pedagog┞, situaIe ┗e škole, očeká┗áﾐí 
pedagogů; 

 ┗ý┗oj práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogů – ﾐapř.: role super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče 
a jedﾐotli┗ýIh účastﾐíků, hodﾐoIeﾐí průHěhu super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, pře┗ažujíIí 
téﾏata; 

 zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí - hodﾐoIeﾐí skupiﾐo┗é i iﾐdi┗iduálﾐí super┗ize/mentoringu/koučiﾐku, 

silﾐé a slaHé stráﾐk┞ škol┞, doporučeﾐí do HudouIﾐa, potřeHa zﾏěﾐ ﾐa škole, případﾐě dojﾏ┞ 
a reflexe pedagogů; 

 ﾐáze┗ škol┞, registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu. 

VýHěr pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků: 

                                                           
102 Výstupeﾏ akti┗it┞ je ンヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ )UŠ. Bude-li šaHloﾐa z┗oleﾐa d┗akrát, ﾏusí se jedﾐat 
o Ielkeﾏ ヶヰ hodiﾐ práIe super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče ┗ )UŠ ふtj. ンヰ hodiﾐ pro každou skupiﾐuぶ. 
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)a ┗ýHěr super┗izora/ﾏeﾐtora/kouče a pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se účastﾐí 
super┗ize/ﾏeﾐtoriﾐgu/koučiﾐku, odpo┗ídá ředitel škol┞. Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふprezeﾐčﾐí listiﾐa, čestﾐé 
prohlášeﾐí, zá┗ěrečﾐá zprá┗a ze super┗izeぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději 
před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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Akti┗it┞ roz┗íjejíIí ICT ┗ )UŠ 

2.VII/12 )apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ ┗ )UŠ 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je uﾏožﾐit základﾐíﾏ uﾏěleIkýﾏ školáﾏ 
půsoHeﾐí ICT teIhﾐika ┗e ┗ýuIe jedﾐotli┗ýIh uﾏěleIkýIh oHorů, 

eliﾏiﾐo┗at teIhﾐiIké proHléﾏ┞ a z┗ýšit pl┞ﾐulost ┗ýuk┞ 
a záro┗eň sﾐížit oHa┗┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků z práIe 
s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi. 

)apojeﾐí ICT teIhﾐika do ┗ýuk┞ je ﾏožﾐé pouze ┗ případě, kd┞ 
pedagog vyučuje ┗ ráﾏIi předﾏětu způsoHeﾏ ヱ:ヱ, tzﾐ. při ┗┞užití 
ICT ﾏoHilﾐího zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHlet, sﾏartphoﾐe atd.ぶ 
v poﾏěru jedeﾐ žák – jedﾐo ICT ﾏoHilﾐí zařízeﾐí. 

ICT teIhﾐiku pro ┗ýuku zajistí škola ふﾏoHilﾐí učeHﾐaぶ, je také 
ﾏožﾐé ┗┞užít ﾏetod┞ BYOD ふbring your own deviceぶ, kd┞ si žáIi 
ﾏohou přiﾐést s┗é ┗lastﾐí ﾏoHilﾐí zařízeﾐí, případﾐě koﾏHiﾐaIí 
oHou způsoHů. 

Akti┗ita Hude realizo┗áﾐa ┗ Ielko┗é ┗ýši 25 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ po 

doHu pěti po soHě jdouIíIh ﾏěsíIů, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka, 
kdy pedagog a ICT techﾐik společﾐě půsoHí ┗e ┗ýuIe. Neﾐí ﾐutﾐé 
Ielou časo┗ou dotaIi ┗┞užít pouze pro podporu jedﾐoho 
pedagoga, či ┗ jednom ┗zdělá┗aIíﾏ oHoru. ICT technika lze 

┗┞užít pro růzﾐé pedagog┞ ┗ růzﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh oborech.  

25 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ﾐeﾏusí zajistit jedeﾐ ICT teIhﾐik. Může se 
jedﾐat o ┗íIe osoH. 

)a každou hodiﾐu ┗ýuk┞ ふヴヵ ﾏiﾐぶ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika Hude 
doložeﾐa ヱ společﾐá přípra┗a ┗ýuk┞ pedagoga a ICT teIhﾐika 
ふﾐapř. teIhﾐiIké zajištěﾐí učeHﾐ┞ pro ┗lastﾐí ┗ýuku, doﾏlu┗a ﾐad 
průHěheﾏ hodiﾐ┞ぶ, popis průHěhu hodiny a reflexe pedagoga. 

ICT teIhﾐik po skoﾐčeﾐí ┗ýuk┞ uskladﾐí a zaHezpečí ICT teIhﾐiku. 

Koﾐkrétﾐí ﾐáplň práIe ICT teIhﾐika staﾐo┗í ředitel )UŠ. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ 25 odučeﾐýIh hodiﾐ s ICT technikem v )UŠ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Sken zázﾐaﾏu z realizace ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika 
oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 
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 sezﾐaﾏ ヲヵ ┗┞učo┗aIíIh hodin s u┗edeﾐíﾏ data, 
stručﾐého popisu průHěhu přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh 
ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků pro každou hodiﾐu; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, ICT 
technika a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro kontrolu 

ﾐa ﾏístě 

 

 

 

  

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace ┗ýuk┞ se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika; 

2. origiﾐál┞ třídﾐíIh kﾐih s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 25 hodin, ┗e kterýIh 
proHěhla společﾐá ┗ýuka; 

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili ┗ýuk┞ 
se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐika, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a ┗ýuk┞ 
ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí ┗ýuk┞ 
se zapojeﾐíﾏ ICT teIhﾐikaぶ; 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pro pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
nebo originál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a ICT teIhﾐikeﾏ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヶ ヰヱ Počet posk┞tﾐutýIh služeH iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 
pedagogůﾏ 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 27 575 

ICT technik – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

ICT technik by ﾏěl ﾏít ﾐásledujíIí koﾏpeteﾐIe, zﾐalosti a do┗edﾐosti: 

 ﾐa┗rho┗at, sesta┗o┗at a udržo┗at HW; 
 praIo┗at se základﾐíﾏ prograﾏo┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ; 
 praIo┗at s aplikačﾐíﾏ prograﾏo┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ; 
 ﾐa┗rho┗at, realizo┗at a adﾏiﾐistro┗at počítačo┗é sítě; 
 pracovat v ráﾏIi  Iloudo┗ýIh  řešeﾐí pro oHoro┗é didaktik┞; 
 prograﾏo┗at a ┗┞┗íjet uži┗atelská, dataHázo┗á a ┘eHo┗á řešeﾐí; 
 dodržo┗at zásad┞ etiIké práIe ﾐa počítačo┗é síti ふideﾐtifiko┗at k┞Heršikaﾐu a zaHráﾐit její 

aplikaci); 

 dHát ﾐa záloho┗áﾐí a oIhraﾐu dat; 
 dHát ﾐa Hezpečﾐost práIe a oIhraﾐu zdra┗í při práIi. 

VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

DoporučujíIí ﾐáplň práIe ICT teIhﾐika: 

PráIe ICT teIhﾐika ﾏůže zahrﾐo┗at ﾐásledujíIí čiﾐﾐosti: 

 přípra┗a ﾏoHilﾐíIh počítačo┗ýIh zařízeﾐí ふtaHlet┞, ﾐoteHook┞, sﾏartphoﾐ┞ atp.ぶ pro práIi žáků 
ve ┗ýuIe, jedﾐá se o jejiIh přeﾏístěﾐí do požado┗aﾐé učeHﾐ┞, ﾐasta┗eﾐí, připojeﾐí 
k Hezdráto┗é síti atp.; 
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 přípra┗a zajištěﾐí přeﾐosu oHrazu ﾐa projekIi – z učitelského či žáko┗ského zařízeﾐí Hezdráto┗ě 
ﾐa dato┗ý projektor či ┗elkoplošﾐou oHrazo┗ku; 

 koﾐzultaIe se sprá┗Ieﾏ sítě – podpora a dodržo┗áﾐí pra┗idel a postupů ┗ iﾐterﾐíIh sﾏěrﾐiIíIh 
škol┞, posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ – ﾐá┗rh┞ ﾐa zﾏěﾐ┞ či zlepšeﾐí, ﾐahlašo┗áﾐí zjištěﾐýIh 
teIhﾐiIkýIh proHléﾏů; 

 konzultace s pedagogem – přípra┗a ﾐa koﾐkrétﾐí ┗ýuku, doﾏlu┗a ﾐad HW prostředk┞, které 
ﾏají Hýt ┗ hodiﾐě ┗┞užit┞ a ﾐad pláﾐeﾏ oﾐliﾐe aplikaIí či lokálﾐího SW, který ﾏá Hýt ┗┞užit; 

 přípra┗a Ilassrooﾏ ﾏaﾐageﾏeﾐtu, ted┞ SW, který zajišťuje pl┞ﾐulý průHěh ┗ýuk┞ ふsledo┗áﾐí 
oHrazo┗ek, sdíleﾐí oHrazo┗ek, hroﾏadﾐé spuštěﾐí ┗┞Hraﾐé aplikaIe atp.ぶ je-li pedagogem 

┗┞žado┗áﾐo; 

 ﾐaHití ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí, ﾐásledﾐě jejiIh Hezpečﾐé uskladﾐěﾐí a zaHezpečeﾐí. 

Tato poziIe ﾐeﾐí Ihápáﾐa ┗e sﾏ┞slu ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. Αヵ/ヲヰヰヵ SH., o staﾐo┗eﾐí rozsahu příﾏé ┗┞učo┗aIí, 
příﾏé ┗ýIho┗ﾐé, příﾏé speIiálﾐě pedagogiIké a příﾏé pedagogiIko-ps┞IhologiIké čiﾐﾐosti 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 
 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏ, pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐíぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

  



 

 

 

 

262 

 

2.VII/13 V┞užití ICT ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ZUŠ 

Varianty aktivity aぶ ヶヴ hodiﾐ/ヶヴ týdﾐů; 

Hぶ ヴΒ hodiﾐ/ヴΒ týdﾐů; 

Iぶ ンヲ hodiﾐ/ンヲ týdﾐů; 

dぶ ヱヶ hodiﾐ/ヱヶ týdﾐů; 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 5 (02.3.68.5) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
v oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií ふICTぶ. Akti┗ita ro┗ﾐěž 
Iílí ﾐa ┗ětší iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ a ﾐa roz┗oj digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí a kreati┗it┞ žáků a jejiIh akti┗ﾐí zapojeﾐí do proIesu 
┗ýuk┞. Pedagogo┗é ┗┞užijí ﾐo┗é iﾐo┗ati┗ﾐí sIéﾐáře ┗ýuk┞, ┗iz ﾐíže 
PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Škola realizuje ┗┞Hraﾐý počet hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT dle 
z┗oleﾐé ┗ariaﾐt┞ akti┗it┞, a to takto: 

a) 64 hodin ┗ýuk┞ ┗ ヶヴ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

Hぶ ヴΒ hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ ヴΒ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

Iぶ ンヲ hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ ンヲ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka; 

dぶ ヱヶ hodiﾐ ┗ýuk┞ ┗ ヱヶ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. 

Škola si ﾏůže ┗┞Hrat ┗žd┞ pouze jedﾐu ┗ariaﾐtu akti┗it┞. Tu ﾏůže 
ﾐásoHit. 

Jedﾐá se o hodiﾐ┞ Hěžﾐé ┗ýuk┞ ふヱh = ヴヵ ﾏiﾐutぶ. Výuku je ﾐutﾐé 
realizo┗at pra┗idelﾐě, tzﾐ. ┗žd┞ ヱ hodiﾐu týdﾐě. Pokud ┗ jednom 

týdﾐu ﾐeﾐí ﾏožﾐé akti┗itu realizo┗at, je ﾏožﾐé ji ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu 
nahradit a realizovat v tomto týdﾐu ヲ hodiﾐ┞. Akti┗ita je určeﾐa 
pro skupiﾐu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou 
ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ103. Pro skupinu ヱヰ žáků škola 
zakoupí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふtaHletů ﾐeHo ﾐoteHookůぶ. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

                                                           
103 Teﾐto počet žáků ﾏusí Hýt přítoﾏeﾐ ┗ každé hodiﾐě. Pokud to ┗ ﾐěkteré hodiﾐě z dů┗odu aHseﾐIí ﾐeﾐí ﾏožﾐé, je ﾏožﾐé 
danou hodinu v daﾐéﾏ týdﾐu ﾐerealizo┗at a ﾐahradit ┗ jiﾐéﾏ týdﾐu. 
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VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ ﾏohou proHíhat ﾐapříč předﾏět┞ a ┗zdělá┗aIími 

uﾏěleIkýﾏi obory. V┞Hraﾐý počet hodiﾐ ﾏůže realizo┗at ┗íIe 
pedagogů. Každý zapojeﾐý pedagog ﾏusí ┗e z┗oleﾐéﾏ počtu 
hodiﾐ akti┗it┞ realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ hodiﾐu s odHorﾐíkeﾏ ┗ 
oHlasti ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod s ┗┞užitíﾏ ICT. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐá ┗ýuka s ICT 

Jedﾐotka ┗ýstupu ヱ hodiﾐa ┗ýuk┞ s ICT 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis ┗ýuk┞, ┗┞užité ﾏetod┞, ┗ýuko┗é sIéﾐáře a popis 
získaﾐýIh zkušeﾐostí a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ žáků s u┗edeﾐíﾏ 
příkladu doHré pra┝e, souhrﾐﾐě za Ielou vybranou 

variantu aktivity; 

 seznam hodin s ┗┞užitíﾏ ICT s u┗edeﾐíﾏ předﾏětu, data 
a z┗ýrazﾐěﾐíﾏ hodiﾐ, které H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ ┗e 
spolupráIi s odHorﾐíkeﾏ; 

 sezﾐaﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků104, kteří se účastﾐili hodiﾐ 
┗ýuk┞; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ zapojeﾐého pedagoga/ů, odHorﾐíka/ů 
a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

3. skeﾐ iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu s u┗edeﾐíﾏ 
data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ s ICT; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ hodiﾐ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT;  

4. origiﾐál iﾐ┗eﾐturﾐího soupisu ﾐeHo dodaIího listu 
s u┗edeﾐíﾏ data zařazeﾐí/dodáﾐí ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 
ふtaHletů/ﾐoteHookůぶ; 

                                                           
104 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ žáků. 
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5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヲヱ ヰヶ Počet produktů pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta a) 

128 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta b) 

96 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta c) 

64 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 
– varianta d) 

32 000 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku 
výstupu ┗ Kč 

2 000 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ – čtěte pozorﾐě! 

Akti┗itu je ﾏožﾐé z┗olit ﾏa┝iﾏálﾐě ┗ hodﾐotě dosahujíIí polo┗iﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro daﾐý suHjekt, ┗iz kapitola č. ヲ. 

Příklad: Škola ﾏá ve školﾐíﾏ roIe, ve kteréﾏ podává žádost, 4ヰヰ žáků. Škola ﾏůže ﾐa Ielý projekt 
čerpat ﾏa┝iﾏálﾐě 100 000 + (400 x 1 800 Kčぶ = 820 ヰヰヰ Kč. Tuto aktivitu je ted┞ ﾏožﾐé zvolit 
ﾏa┝iﾏálﾐě tolikrát, aH┞ její část v žádosti o podporu ﾐepřesáhla 410 ヰヰヰ Kč. 

)áro┗eň platí, že je ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu zvolit pouze jednu z ┗ariaﾐt akti┗it┞, a tu případﾐě 
podle potřeH škol┞ ﾐásoHit. Neﾐí ted┞ ﾏožﾐé ┗ žádosti o podporu koﾏHiﾐo┗at ┗íIe ┗ariaﾐt ふa, H, I, 
d). 

Škola si ┗olí ┗ariaﾐtu akti┗it┞ podle toho, jak dlouho ji pláﾐuje ┗ projektu realizo┗at. Důležitá součást 
aktivity je pra┗idelﾐá a dlouhodoHá práIe s ICT ┗e ┗ýuIe, ﾐeﾐí proto ﾏožﾐé realizaIi akti┗it┞ zkrátit a 
ﾐapř. při z┗oleﾐí ┗ariaﾐt┞ aぶ realizo┗at ﾐapř. ヶヴ hodiﾐ za jedﾐo pololetí a ﾐároko┗at si Ielko┗é ﾐáklad┞ 
ﾐa ┗ariaﾐtu aぶ. Škol┞ jsou proto fiﾐaﾐčﾐě ﾏoti┗o┗áﾐ┞ praIo┗at s ICT dlouhodoHě po Ielou doHu 
realizaIe projektu. Škola oHdrží fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ a ﾐákup ヱヰ zařízeﾐí ┗ tako┗é 
┗ýši, jak dlouhodoHě pláﾐuje akti┗itu realizo┗at. Podpořit ヱヰ žáků a pořídit ヱヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí ふ┗iz 

┗ýšeぶ je ﾐutﾐé ┗e ┗šeIh ┗ariaﾐtáIh akti┗it┞. Na plﾐou hodﾐotu realizaIe akti┗it┞ a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí 
ﾏá škola ﾐárok pouze pokud Hude ┗┞uží┗at ﾏoHilﾐí zařízeﾐí ┗e ┗ýuIe ヶヴ hodiﾐ průHěžﾐě po dobu 64 

týdﾐů. Naopak, pokud škola Hude realizo┗at akti┗itu kratší doHu ふ┗ariaﾐt┞ Hぶ, Iぶ, dぶぶ ﾐa realizaIi akti┗it┞ 
a pořízeﾐí ヱヰ zařízeﾐí ﾏůže ┗┞užít pouze částku odpo┗ídajíIí z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě. Příklad┞ ┗iz ráﾏeček 
ﾐíže. 

Výz┗a je pro předkládáﾐí žádostí o podporu ote┗řeﾐa dostatečﾐě dlouho a uﾏožňuje podat žádost 
o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ, a to ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ proIesu hodﾐoIeﾐí a ┗┞plaIeﾐí záloho┗é 
platH┞. Škol┞ jsou tíﾏto ﾐasta┗eﾐíﾏ ﾏoti┗o┗áﾐ┞ realizaIi projektu řádﾐě proﾏ┞slet a ﾐapláﾐo┗at 
zahájeﾐí realizaIe projektu ┗ žádosti o podporu s potřeHﾐou časovou rezervou tak, aby do doby 

zahájeﾐí projektu oHdržel┞ záloho┗ou platHu potřeHﾐou pro ﾐákup zařízeﾐí. V případě ﾐutﾐosti je 
ﾏožﾐé datuﾏ zahájeﾐí projektu před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ posuﾐout. 
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Pokud škola ﾐepředloží žádost o podporu s dostatečﾐýﾏ předstiheﾏ od pláﾐo┗aﾐého zahájeﾐí 
realizaIe projektu, ﾐeHude ﾏožﾐé ┗zhledeﾏ k lhůtáﾏ sIh┗alo┗aIího proIesu zajistit, aH┞ ﾐa realizaIi 
akti┗it┞ ┗čas oHdržela záloho┗ou platHu. 

MetodiIký ┗ýklad šaHloﾐ┞: 

Akti┗ita ﾏá za Iíl roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků i žáků ┗ prostředí ┗zdělá┗áﾐí 
┗ ヲヱ. století. PriﾐIipeﾏ je za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod při ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe. ŽáIi 
se učí uﾐi┗erzálﾐíﾏ do┗edﾐosteﾏ, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾏít úspěšﾐý a saﾏostatﾐý ži┗ot i kariéru. Učitel H┞ 
se ﾏěl stát ﾏeﾐtoreﾏ, který jiﾏ poﾏůže t┞to do┗edﾐosti roz┗iﾐout. Moderﾐí teIhﾐologie ﾏohou 
učiteli teﾐto úkol zásadﾐě usﾐadﾐit, pokud jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ účelﾐě a iﾐforﾏo┗aﾐě. TaHlet┞ a další ﾏoHilﾐí 
zařízeﾐí ┗┞uží┗aﾐé při ┗ýuIe t┞pu ヱ:ヱ ふted┞ ヱ žák ﾐa ヱ digitálﾐí zařízeﾐíぶ ﾏohou zásadﾐě poﾏoIi 
iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. Každý žák ﾏůže praIo┗at ﾐa s┗éﾏ zařízeﾐí, ﾐa koﾐkrétﾐíIh úkoleIh, které mu 

poﾏáhají posilo┗at jeho slaHé stráﾐk┞, ┗ jeho ┗lastﾐíﾏ teﾏpu. Dík┞ propojeﾐí žáko┗skýIh a učitelskýIh 
zařízeﾐí ﾏůže ﾏít učitel okaﾏžitý přehled o progresu žáka. TaHlet┞ a koﾐIept ┗ýuk┞ ヱ:ヱ uﾏožňují ┗ětší 
a kreati┗ﾐí zapojeﾐí žáků do proIesu ┗ýuk┞. Koﾐstrukti┗ﾐí a kreati┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí taHletu jako učeHﾐího 
ﾐástroje proškoleﾐýﾏ pedagogeﾏ ┗ede ke zje┗ﾐéﾏu z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞.   

Z tohoto dů┗odu je pro každého zapojeﾐého pedagoga připra┗eﾐa podpora ┗ podoHě realizaIe 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ ┗ýuko┗é hodiﾐ┞ s odHorﾐíkeﾏ, který ﾏá s ┗┞užitíﾏ ICT ┗e ┗ýuIe zkušeﾐosti. Jedﾐá se o 
ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐ, pokud se pedagog ﾐeIítí při ┗┞užití ICT dostatečﾐě jistý, je ﾏožﾐé ┗┞užít poﾏoI 
odHorﾐíka ┗e ┗íIe hodiﾐáIh. Nejedﾐá se priﾏárﾐě o teIhﾐiIkou podporu, ﾐýHrž ﾏetodiIkou a 

didaktickou. OdHorﾐíkeﾏ proto ﾏůže Hýt zkušeﾐý pedagog, studeﾐt ┗ěﾐujíIí se ┗┞uží┗áﾐí ﾐo┗ýIh ICT 
metod ve ┗ýuIe, ┗ý┗ojář školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh aplikaIí, který poﾏůže s ┗┞užitíﾏ aplikaIí ┗e ┗ýuIe apod. 

V případě potřeH┞ další podpor┞ pedagogů je ﾏožﾐé ┗┞užít ostatﾐí šaHloﾐ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
učitelů, ať ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏi koleg┞ ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ DVPP. 

Pro realizaIi akti┗it┞ je ┗hodﾐé ┗┞užít ﾐěkterého z o┗ěřeﾐýIh ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů, ﾐapř. sIéﾐáře ┗ ráﾏIi 
e┗ropského projektu Creati┗e Classrooﾏ LaH: 

ヱ. SpolupráIe a hodﾐoIeﾐí; 

ヲ. SpolupráIe; 

ン. T┗orHa ┗ýuko┗ého oHsahu; 

ヴ. Pře┗ráIeﾐá třída; 

ヵ. Podpora saﾏostatﾐého proje┗u žáků ふﾐezá┗islí žáIiぶ; 

6. Personalizace; 

Α. SpolupráIe ﾏezi školaﾏi. 

Přesﾐý popis ┗ýuko┗ýIh sIéﾐářů k ┗┞užití ┗e ┗ýuIe: http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/.105 

Pořízeﾐí ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí 

V šaHloﾐě se počítá s ┗┞užitíﾏ ﾐoteHooků a dot┞keﾏ o┗ládaﾐýIh taHletů. Dů┗odeﾏ, proč se šaHloﾐa 
zaﾏěřuje ﾐa t┞to d┗a t┞p┞ počítačo┗ýIh zařízeﾐí je skutečﾐost, že ┗ průHěhu ┗ýuk┞ je každé z ﾐiIh 
priﾏárﾐě ┗┞uží┗áﾐo jiﾐak a k troIhu jiﾐýﾏ účelůﾏ. TaHlet┞ jsou priﾏárﾐě ┗hodﾐé ﾐa akčﾐí práIi 

                                                           
105 Dalšíﾏi zdroji pro ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe a za┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod ﾏohou Hýt ┗ýstup┞ European Schoolnet 

(http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/ぶ, ﾐeHo ﾐěkteré projekt┞ realizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi prograﾏu eT┘iﾐﾐiﾐg 
(https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm). 

http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
https://www.etwinning.net/cz/pub/projects.cfm
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v teréﾐu, při které se ┗┞uží┗ají jejiIh speIifiIké ┗lastﾐosti jako je ﾏoHilita, kaﾏera, ﾏikrofoﾐ a další 
čidla. DoHře se s ﾐiﾏi pořizují priﾏárﾐí data ふﾐahrá┗áﾐí audia, videa, hodnoty z čidel, čtečka ﾐoto┗ýIh 
partůぶ, která lze ﾐásledﾐě příﾏo ┗ taHleteIh dále zpraIo┗á┗at ﾐeHo je prostředﾐiIt┗íﾏ Iloudo┗ýIh 
služeH zpřístupﾐit ﾐa dalšíIh počítačo┗ýIh zařízeﾐíIh ふstolﾐíIh počítačíIh, ﾐoteHooIíIh, Ih┞trýIh 
telefoﾐeIh…ぶ a dále s ﾐiﾏi se žák┞ praIo┗at. U žáků v přípra┗ﾐéﾏ studiu a ﾐižšíIh ročﾐíIíIh základﾐího 
studia na ZUŠ je za ┗ýhodu u taHletů po┗ažo┗áﾐo dot┞ko┗é o┗ládáﾐí, které uﾏožňuje iﾐtuiti┗ﾐě 
ﾏaﾐipulo┗at s oHjekt┞ a zjedﾐodušuje uži┗atelské rozhraﾐí a jeho o┗ládáﾐí.  

NoteHook┞ jsou ﾐaopak priﾏárﾐě ┗hodﾐé pro práIi s te┝teﾏ, pro zpraIo┗áﾐí taHulko┗ých dat, 

┗┞hledáﾐí a zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí z iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐek, s ﾐotačﾐíﾏi a grafiIkýﾏi prograﾏ┞, 
zpraIo┗áﾐí pořízeﾐého audia i ┗idea, práIi s grafiIkýﾏi prograﾏ┞ ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru apod. V praxi se 

s ﾐoteHook┞ praIuje ﾐejčastěji příﾏo ┗e škole, jejiIh přeﾐositelﾐost ale uﾏožňuje fle┝iHilﾐě ┗┞uží┗at 
tato zařízeﾐí kdekoli po škole - přeﾐášet je do jedﾐotli┗ýIh odHorﾐýIh praIo┗eﾐ ﾐeHo HěžﾐýIh tříd. 
V┞užití zařízeﾐí ┗žd┞ záleží ﾐa ┗ýuko┗éﾏ Iíli, který si učitel staﾐo┗í. 

Příklad┞ koﾐkrétﾐího v┞užití taHletů ﾐeHo ﾐoteHooků v )UŠ: 

HudeHﾐí oHor: ﾐapř. hudeHﾐí ﾐauka: posleIh hudeHﾐíIh ukázek, ﾐauka, hudeHﾐí ﾐástroje, ﾐotaIe a 
jedﾐoduIhá hudeHﾐí t┗orHa; ┗ýt┗arﾐý oHor: kresHa, grafika, aﾐiﾏaIe a fotografie; taﾐečﾐí oHor: 
ukázko┗á ┗idea, ┗ideo zázﾐaﾏ, hudeHﾐí dopro┗od┞, literárﾐě draﾏatiIký oHor: ┗ideo, předﾐes, 
hudeHﾐí dopro┗od┞, ruIh┞; pě┗eIký sHor: iﾐtoﾐaIe, ﾐotaIe, zázﾐaﾏ, zázﾐaﾏ koﾐIertu, orIhestr: 
ﾐotaIe, zázﾐaﾏ koﾐIertu. 

V dokládáﾐí ┗ýstupů ﾐeHude koﾐtrolo┗áﾐa teIhﾐiIká speIifikaIe pořízeﾐýIh zařízeﾐí aﾐi jejich cena. 

Koﾐtrole podléhá pouze Iharakter zařízeﾐí ふﾐoteHook, taHletぶ, po┗iﾐﾐý počet pořízeﾐýIh zařízeﾐí ふヱヰぶ 
a datuﾏ jejiIh dodáﾐí, které ﾏusí proHěhﾐout ┗ ráﾏIi realizaIe projektu. Před začátkeﾏ realizaIe 
projektu je ale ﾏožﾐé začít uskutečňo┗at přípra┗ﾐé krok┞ k pořízeﾐí zařízeﾐí – průzkuﾏ trhu, ┗ýHěr 
┗hodﾐýIh zařízeﾐí, oslo┗eﾐí doda┗atelů, ┗ případě ﾐutﾐosti realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ふ┗iz kapitola 
ヱヲ Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů – oHeIﾐá část, apod. 

Varianty realizace aktivity: 

ŠaHloﾐu lze ┗olit ┗e z┗oleﾐé ┗ariaﾐtě ﾐásoHﾐě podle počtu zapojeﾐýIh žáků a je ﾏožﾐé tak ﾐakoupit 
┗íIe zařízeﾐí pro ┗íIe zapojeﾐýIh žáků. S ﾐásoHkeﾏ zapojeﾐýIh žáků se ﾐásoHí počet pořízeﾐýIh 
zařízeﾐí a počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ンヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞ží┗at je ┗e ┗ýuIe 
dlouhodoHě po IelýIh ヶヴ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ン┝ ┗e ┗ariaﾐtě aぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ 
žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě Γ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje trojﾐásoHek hodiﾐ, 
tj. Ielkeﾏ ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヶヴ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje ン hodiﾐ┞. Celko┗é 
ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヲヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuIe po doHu 
ンヲ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヲ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Iぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě 
ヶ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje d┗ojﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ ヶヴ hodiﾐ ┗ 32 

týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje ヲ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa realizaIi šaHloﾐ┞ 
jsou 128 ヰヰヰ Kč. 
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• Škola pláﾐuje pro realizaIi akti┗it┞ pořídit ヴヰ ﾏoHilﾐíIh zařízeﾐí a ┗┞uží┗at je ┗e ┗ýuIe po doHu 
ヴΒ týdﾐů. Akti┗ita je z┗oleﾐa ヴ┝ ┗e ┗ariaﾐtě Hぶ. Akti┗it┞ se zúčastﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ žáků, z ﾐiIhž 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ ﾏusí Hýt ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Škola realizuje čt┞řﾐásoHek hodiﾐ, tj. Ielkeﾏ 
ヱΓヲ hodiﾐ ┗ ヴΒ týdﾐeIh, ┗e kterýIh proHíhá ┗ýuka. Týdﾐě škola realizuje ヴ hodiﾐ┞. Celko┗é ﾐáklady na 

realizaIi šaHloﾐ┞ jsou ンΒヴ ヰヰヰ Kč. 

Na pr┗ﾐíﾏ a třetíﾏ příkladu je ﾐázorﾐě ┗idět, proč se akti┗itu ┗íIe ┗┞platí ┗┞uží┗at dlouhodoHě po Ielou 
dobu realizace projektu. V případě, že škola ﾐerealizuje část z┗oleﾐýIh hodiﾐ, Hudou způsoHilé ┗ýdaje 
pouze za počet skutečﾐě realizo┗aﾐýIh hodiﾐ. 

Pokud dojde k záručﾐí zá┗adě zařízeﾐí, je ﾏožﾐé po doHu ┗┞řízeﾐí reklaﾏaIe ふンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ 
┗┞kazo┗at hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ i Hez ┗adﾐýIh zařízeﾐí, tj. s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, které staﾐo┗uje 
šaHloﾐa. Pokud dojde k poškozeﾐí zařízeﾐí, ﾐa které se ﾐe┗ztahuje záruka ふ┗iﾐou žáků, pedagogů, 
apod.ぶ, ﾏusí škola poškozeﾐé zařízeﾐí ﾐahradit, hodiﾐ┞ ┗ýuk┞ s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ ﾐež ヱヰ zařízeﾐí, ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé ┗┞kázat. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふčestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe.  
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Roz┗ojo┗é akti┗it┞ )UŠ 

2.VII/14 Projekto┗ý deﾐ ┗e škole 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞, která ┗ede k roz┗oji 
osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Projekto┗á ┗ýuka 
Hude proHíhat v oHlasti podpor┞ společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. 

Projekto┗ou ┗ýuku dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞; 

 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 
k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞; 

 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 

 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga ZUŠ 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ┗e škole ﾐeHo ┗ jejíﾏ Hlízkéﾏ okolí ┗ délIe 
4 ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ ﾏiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞ぶ pro jedﾐu 
třídu/skupiﾐu žáků. 

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗é ┗ýuk┞ Hude doložeﾐa ヱ přípra┗a 
┗ýuk┞, popis jejího průHěhu a společﾐá reflexe pedagoga 

a odHorﾐíka. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s uvedeﾐíﾏ data, 
času hodiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞, stručﾐého popisu průHěhu 
přípra┗┞, a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ 
žáků; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 
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Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizace projekto┗ého dﾐe se zapojeﾐíﾏ 
odHorﾐíka z praxe; 

2. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 4 hodin projekto┗é ┗ýuk┞;  

3. rozhovor s pedagogeﾏ, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe, případﾐě f┞ziIká ﾐá┗ště┗a projekto┗ého 
dne ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala ┗ doHě koﾐáﾐí 
projekto┗ého dﾐe); 

4. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

5. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 4 412 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Jedﾐá se o společﾐé ┗edeﾐí projekto┗ého dﾐe pedagogem ZUŠ a odHorﾐíkeﾏ z praxe, kdy oba (pedagog 

s odHorﾐíkeﾏ z pra┝eぶ připra┗í a ┗edou projekto┗ou ┗ýuku ┗e ┗zájeﾏﾐé spolupráIi. Role pedagoga 
a odHorﾐíka z pra┝e se ﾏohou Hěheﾏ projekto┗ého dﾐe střídat a ﾏěﾐit dle zaﾏěřeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞. 
Součástí spolupráIe je uplatﾐěﾐí priﾐIipu ン S ふspolečﾐé pláﾐo┗áﾐí, společﾐá ┗ýuka, společﾐá refle┝eぶ. 

Projekt je pro žák┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž žáIi saﾏostatﾐě řeší určitý proHléﾏ 
ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗ýuko┗é ﾏetod┞ jsou žáIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý žák ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi žák┞ 
spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu, realizaIí koﾐIertu, perforﾏaIe, ┗ýsta┗┞, literárﾐí práIe aj. 

ŽáIi jsou zapojeﾐi do realizaIe koﾐIertů, ┗ýsta┗, di┗adelﾐíIh a taﾐečﾐíIh předsta┗eﾐí ﾐejeﾐ jako 
účiﾐkujíIí, ale také jako orgaﾐizátoři, spolupraIo┗ﾐíIi, propagátoři uﾏěleIkýIh akti┗it apod. 

Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají ﾏezioHoro┗ýIh ┗ztahů. ŽáIi se učí saﾏostatﾐéﾏu 
řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi 
iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. ŽáIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí a uﾏěleIké dovednosti, 

roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, akti┗itu a faﾐtazii. 

OdHorﾐík z pra┝e – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞106. 

                                                           
106 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 



 

 

 

 

270 

 

Pedagogo┗i a žákůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗ou ┗ýuku a řešeﾐíﾏ 
zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 sebereflexe a osobnostní roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zkvalitnit svoji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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2.VII/15 Projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ akti┗it┞ je roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ 
oHlasti přípra┗┞ a ┗edeﾐí projekto┗é ┗ýuk┞, která ┗ede k roz┗oji 
osoHﾐíIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků. Projekto┗á ┗ýuka 
Hude proHíhat ┗ oHlasti podpor┞ společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗oje klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. 

Projekto┗ou ┗ýuku dále Iharakterizuje: 

 důraz ﾐa akti┗izačﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞; 
 zahrﾐutí ﾏetod kooperati┗ﾐího učeﾐí, ┗edeﾐí 

k samostatnosti; 

 roz┗oj kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, kreati┗ﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞; 
 důraz ﾐa praktiIkou ┗┞užitelﾐost pozﾐatků; 
 důraz ﾐa ﾏezipředﾏěto┗ou mezioborovou spolupráIi. 

Akti┗ita je určeﾐa pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐoho pedagoga ZUŠ 
a odHorﾐíka z pra┝e, kteří společﾐě ﾐapláﾐují a zrealizují 
projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu v délIe ヴ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ ふヴ ┝ ヴヵ 
ﾏiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞ぶ pro skupiﾐu ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン 
jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé 
sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti: 

 dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 
 ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 
 kázeňské přestupk┞; 
 ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 
 soIiokulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

VýHěr žáků je zIela ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞.  

)a ヴ hodiﾐo┗ý Hlok projekto┗é ┗ýuk┞ Hude doložeﾐa ヱ přípra┗a 
┗ýuk┞, popis jejího průHěhu a společﾐá refle┝e pedagoga 
a odHorﾐíka. 

Pro přeﾐos příkladů doHré pra┝e zajistí pedagog po proHěhﾐutí 
projekto┗ého dﾐe ro┗ﾐěž iﾐterﾐí sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí 
pedagog┞ ze s┗é škol┞. 

Cíleﾏ akti┗it┞ je propojit teoretiIké zﾐalosti ze školﾐího prostředí 
s jejiIh ┗┞užitíﾏ ┗ pra┝i. Projekt ﾏusí proHíhat ﾏiﾏo školﾐí 
prostředí, podle teﾏatiIkého zaﾏěřeﾐí projekto┗ého dﾐe ﾐapř. 
v kulturﾐí/┗ědeIké/státﾐí/uﾏěleIké/historiIké či jiﾐé iﾐstituIi, 
┗e firﾏě, ﾐeHo ﾐa jiﾐéﾏ ﾏístě, kde lze ┗┞užít praktiIké zﾐalosti 
odHorﾐíka z pra┝e. Akti┗itu je ﾐutﾐé realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ 
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od ﾏísta, kde proHíhá ┗zdělá┗áﾐí ふod sídla škol┞ぶ. PodroHﾐý 
popis realizaIe projekto┗é dﾐe je ﾐíže ┗ části PodroHﾐá 
speIifikaIe šaHloﾐ┞. 

Cílo┗á skupiﾐa Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗četﾐě 
┗edouIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

ŽáIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 

Výstup akti┗it┞ Realizo┗aﾐý projekto┗ý deﾐ ﾏiﾏo školu 

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

1. čestﾐé prohlášeﾐí statutárﾐího orgáﾐu o zapojeﾐí alespoň tří 
žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ; 

2. skeﾐ zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z pra┝e oHsahujíIí: 

 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 popis realizo┗aﾐého projekto┗ého dﾐe s u┗edeﾐíﾏ data, 
času hodin projekto┗é ┗ýuk┞, stručﾐého popisu průHěhu 
přípra┗┞ a refle┝e ┗┞užitýIh ﾏetod a ┗li┗u ﾐa ┗ýsledk┞ 
žáků; 

 seznam 10107 žáků, kteří se účastﾐili projekto┗ého dﾐe; 

 Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost v kﾏ ┗četﾐě u┗edeﾐí ┗ýIhozího 

a Iílo┗ého bodu projekto┗ého dﾐe a/ﾐeHo printscreen 

kalkulátoru ┗zdáleﾐosti108; 

 zápis z iﾐterﾐího sdíleﾐí zkušeﾐostí pro ostatﾐí pedagog┞ 
škol┞ ┗četﾐě u┗edeﾐí data iﾐterﾐího sdíleﾐí; 

 jﾏéﾐa a podpis┞ spolupraIujíIího pedagoga, odHorﾐíka 
z pra┝e a statutárﾐího orgáﾐu škol┞. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 

ﾐa ﾏístě 

1. ideﾐtifikaIe žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ pro 
ﾏiﾐiﾏálﾐě tři žák┞; 

2. origiﾐál zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe ﾏiﾏo školu se 

zapojeﾐíﾏ odHorﾐíka z praxe; 

3. origiﾐál třídﾐí kﾐih┞ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ヴ hodiﾐ projekto┗é ┗ýuk┞;  

4. rozhovor s pedagogem, ﾐeHo žák┞, kteří se zúčastﾐili 
projekto┗ého dﾐe; 

5. origiﾐál pot┗rzeﾐí o zaﾏěstﾐáﾐí pedagoga ふﾏůže Hýt 
ﾐahrazeﾐo origiﾐáleﾏ praIo┗ﾐí sﾏlou┗┞ぶ; 

6. origiﾐál praIo┗ﾐěprá┗ﾐího dokuﾏeﾐtu ふsﾏlou┗a, DPČ/DPPぶ, 
ﾐeHo origiﾐál sﾏlou┗┞ o posk┞tﾐutí služeH uza┗řeﾐé ﾏezi 
školou a odHorﾐíkeﾏ z pra┝e. 

                                                           
107 Je ﾏožﾐé doložit jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ, ﾐeHo kód┞ žáků. 
108 Viz podroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞ ﾐíže. 
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Iﾐdikátor ┗ýstupu ヵ ヱヲ ヱヲ Počet roz┗ojo┗ýIh akti┗it ┗edouIíIh k roz┗oji koﾏpeteﾐIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 6 477 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Projekt je pro žák┞ Ihápáﾐ jako koﾏple┝ﾐí praIo┗ﾐí úkol, při ﾐěﾏž žáIi saﾏostatﾐě řeší určitý proHléﾏ 
ふproHléﾏo┗ý úkol, proHléﾏo┗ou situaIiぶ. PoﾏoIí této ┗ýuko┗é ﾏetod┞ jsou žáIi ┗edeﾐi 
k saﾏostatﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí určitýIh koﾏple┝ﾐíIh úkolů či řešeﾐí proHléﾏů spjatýIh s ži┗otﾐí realitou. 
Každý žák ﾏá ┗ projektu s┗ou iﾐdi┗iduálﾐí roli a úkol, za který ﾐese zodpo┗ědﾐost. S ostatﾐíﾏi žák┞ 
spolupraIuje ﾐa dosažeﾐí Iíle projektu, který je předsta┗o┗áﾐ určitýﾏ koﾐkrétﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ, 
tj. ┗ýroHkeﾏ, praktiIkýﾏ řešeﾐíﾏ proHléﾏu, realizaIí koﾐIertu, perforﾏaIe, ┗ýsta┗┞, literárﾐí práIe aj. 
ŽáIi jsou zapojeﾐi do realizaIe koﾐIertů, ┗ýsta┗, di┗adelﾐíIh a taﾐečﾐíIh předsta┗eﾐí ﾐejeﾐ jako 
účiﾐkujíIí, ale také jako orgaﾐizátoři, spolupraIo┗ﾐíIi, propagátoři uﾏěleIkýIh akti┗it apod. 

Projekt┞ ﾏají podoHu iﾐtegro┗aﾐýIh téﾏat, ┗┞uží┗ají ﾏezioHoro┗ýIh ┗ztahů. ŽáIi se učí saﾏostatﾐéﾏu 
řešeﾐí úkolů, ┗zájeﾏﾐé spolupráIi a respektu, odpo┗ědﾐosti, ┗┞uží┗áﾐí s┗ýIh zﾐalostí, práIi s růzﾐýﾏi 
iﾐforﾏačﾐíﾏi zdroji a řešeﾐí proHléﾏů. ŽáIi dále roz┗íjejí s┗é koﾏuﾐikačﾐí a uﾏěleIké do┗edﾐosti, 
roz┗íjejí s┗ou t┗oři┗ost, aktivitu a fantazii. 

 Cestovﾐí ﾐáklad┞ 

ŠaHloﾐa počítá s Iesto┗ﾐíﾏi ﾐáklad┞ a je proto ﾐutﾐé ji realizo┗at ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ kﾏ od ﾏísta škol┞, tj. 
od ﾏísta, kde se uskutečňuje ┗zdělá┗áﾐí ふresp. od ┗ýIhozího ﾏísta projekto┗ého dﾐe, pokud se liší od 
ﾏísta škol┞ぶ. Cesto┗ﾐí ┗zdáleﾐost ﾏusí Hýt ┗┞počteﾐa poﾏoIí kalkulátoru ┗zdáleﾐostí posk┞tﾐutého 
E┗ropskou koﾏisí ふhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_cs)109. Pro ┗ýpočet částk┞ se použije délka jedﾐosﾏěrﾐé Iest┞, přestože částka šaHloﾐ┞ je 
příspě┗keﾏ ﾐa zpátečﾐí jízdﾐé. Neﾐí přípustﾐé ┗┞užít jakékoli┗ jiﾐé kalkulaIe Iesto┗ﾐí ┗zdáleﾐosti. 

Příklad: Pokud H┞ ┗ýIhozí poziIe H┞la ┗ Karﾏelitské ulici v Praze a projekto┗ý deﾐ H┞ proHíhal ﾐapř. 
v Muzeu V┞sočiﾐ┞ ┗ Jihla┗ě ふMasar┞ko┗o ﾐáﾏěstíぶ, ┗zdáleﾐost spočítaﾐá kalkulátoreﾏ je ヱヱヴ,Βヶ kﾏ 
a šaHloﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít. Pokud H┞ ┗zdáleﾐost ┗ kalkulátoru H┞la ﾏeﾐší ﾐež ヱヰ kﾏ, ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
šaHloﾐu realizo┗at.110 

 

                                                           
109 Do kalkulátoru zadá┗ejte jedﾐotli┗é poziIe ﾐa úro┗ﾐi uliI a ﾏěst, pokud kalkulátor uliIi ﾐelokalizuje, ﾐa úro┗ﾐi ﾏěst. 
110 Sﾐíﾏek ふpriﾐtsIreeﾐぶ kalkulátoru doporučujeﾏe pro usﾐadﾐěﾐí koﾐtrol┞ ┗ložit do zázﾐaﾏu z realizaIe projekto┗ého dﾐe. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
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ŠaHloﾐu lze ┗olit ﾐásoHﾐě podle počtu zúčastﾐěﾐýIh žáků. 

Příklad┞ z┗oleﾐí ┗íIeﾐásoHﾐého počtu šaHloﾐ: 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu d┗akrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro skupiﾐu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヶ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se d┗ojﾐásoHí 
na 12 Γヵヴ Kč. 

• V případě, že škola z┗olí šaHloﾐu čt┞řikrát, ﾏusí realizo┗at projekto┗ý deﾐ pro skupiﾐu 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヲ je ohrožeﾐo školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. Ceﾐa šaHloﾐ┞ se čt┞řﾐásoHí 
ﾐa ヲヵ ΓヰΒ Kč. 

• Škola ﾏůže šaHloﾐu ┗olit také ﾐásoHﾐě podle počtu realizo┗aﾐýIh projekto┗ýIh dﾐů: 

aぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗ růzﾐýIh dateIh, každého projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ. 

Hぶ Škola realizuje ヲ projekto┗é dﾐ┞ ┗e stejﾐý deﾐ z┗lášť pro d┗ě růzﾐé skupiﾐ┞ žáků, každého 
projekto┗ého dﾐe se zúčastﾐí jiﾐýIh ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ žáků, z ﾐiIhž ﾏiﾐiﾏálﾐě ン jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ. Skupiﾐ┞ odjíždí odděleﾐě každá ﾐa jiﾐý projekto┗ý deﾐ. Celkeﾏ je tedy zapojeno 

ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰ žáků ふヱヰ ┗ jedﾐé a ヱヰ ┗e druhé skupiﾐěぶ. 

Projekto┗ého dﾐe se ┗žd┞ ﾏusí zúčastﾐit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ odHorﾐík. Počet zapojeﾐýIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞, přičeﾏž ﾏusí dodržet prá┗ﾐí předpis┞ ČR. 

OdHorﾐík z praxe – doporučujíIí speIifikaIe poziIe: 

OdHorﾐíkeﾏ z pra┝e je praIo┗ﾐík, který je uzﾐá┗aﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ ┗e s┗éﾏ oHoru, případﾐě ┗ýkoﾐﾐýﾏ 
uﾏělIeﾏ, ┗ýt┗arﾐýﾏ uﾏělIeﾏ, rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a půsoHí ┗e s┗éﾏ oHoru přede┗šíﾏ ┗ praxi, tj. mimo 

školﾐí prostředí. Neﾏělo H┞ se ted┞ jedﾐat o stá┗ajíIího pedagogiIkého praIo┗ﾐíka škol┞111. 

Pedagogo┗i a žákůﾏ poﾏáhá přede┗šíﾏ s praktiIkýﾏ pohledeﾏ ﾐa projekto┗ou ┗ýuku a řešeﾐíﾏ 
zadaﾐýIh úkolů. VýHěr koﾐkrétﾐího praIo┗ﾐíka je ┗ koﾏpeteﾐIi ředitele škol┞. 

Jedﾐotka podpoří pedagoga ┗ ﾐásledujíIíIh do┗edﾐosteIh: 

 seHerefle┝e a osoHﾐostí roz┗oj – pedagog rozuﾏí toﾏu, proč a jak zkouﾏat s┗ou ┗lastﾐí pra┝i. 
Je sIhopeﾐ reflekto┗at s┗ou profesﾐí pra┝i a ┗┞┗íjet akti┗it┞ ke stáléﾏu zlepšo┗áﾐí; 

 pedagog s┞steﾏatiIk┞ reflektuje proIes┞ pláﾐo┗áﾐí, ┗lastﾐí ┗ýuku a její dopad ﾐa žák┞ s Iíleﾏ 
zk┗alitﾐit s┗oji práIi a z┗ýšit tak efekti┗itu žáko┗a učeﾐí. 

Pedagog ﾏůže ┗┞užít odHorﾐou literaturu a další zdroje pro ﾐalézáﾐí iﾐo┗ati┗ﾐíIh postupů 
a prohluHo┗áﾐí s┗ýIh zkušeﾐostí ┗ daﾐéﾏ téﾏatu ふﾐapř. zkušeﾐosti z ┗ýuk┞ pedagogů reflekto┗aﾐé 
v ﾏultiﾏediálﾐíIh forﾏáteIh ﾐa iﾐterﾐetu, jako jsou ┗irtuálﾐí hospitaIe, zázﾐaﾏ┞ ┘eHiﾐářů, ┗ideí 
z ┗ýuk┞ či její refle┝e apod.ぶ. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů (čestﾐé prohlášeﾐí, zázﾐaﾏぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 

ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

  

                                                           
111 Pro spolupráIi s pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ jsou určeﾐ┞ jiﾐé šaHloﾐ┞, ﾐapř. Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol/školskýIh zařízeﾐí, No┗é ﾏetod┞ ┗e ┗ýuIe, Vzájeﾏﾐá spolupráIe, či Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka. 
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SpolupráIe s rodiči žáků )UŠ a ┗eřejﾐostí 

2.VII/16 Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗á setkáﾐí 

Iﾐ┗estičﾐí priorita 

SpeIifiIký Iíl 

IP 1 

SC 2 (02.3.68.2) 

Cíle a popis realizaIe akti┗it┞ Cíleﾏ této akti┗it┞ je podpořit iﾐkluzi┗ﾐí kliﾏa a koﾏuﾐitﾐí 
charakter základﾐí uﾏěleIké škol┞.  

)UŠ zorgaﾐizuje ┗olﾐočaso┗é koﾏuﾐitﾐí os┗ěto┗é setkáﾐí 
s rodiči, přáteli škol┞ a ┗eřejﾐostí za poﾏoIi odHorﾐíka ﾐeHo 
odHorﾐého týﾏu ふorgaﾐizaIe, spolku apod.ぶ. ŽáIi ze škol┞ se 
mohou do akti┗it┞ zapojit jako di┗áIi ﾐeHo i jako saﾏotﾐí aktéři. 

Pro zaIho┗áﾐí koﾏuﾐitﾐího Iharakteru akti┗it┞ je ﾐutﾐé zapojeﾐí 
jedﾐotli┗ýIh aktérů ふzástupIů škol┞, rodičů, e┝terﾐí 
orgaﾐizaIe/e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě i žákůぶ do přípra┗┞, 
realizace i vyhodnocení akti┗it┞. Koﾏuﾐitﾐě os┗ěto┗é setkáﾐí 
ﾏusí podpořit roz┗oj koﾏpeteﾐIí žáků ┗ oHlasti ┗zájeﾏﾐého 
porozuﾏěﾐí, ﾏezigeﾐeračﾐího soužití, zájﾏu a odpo┗ědﾐosti za 
děﾐí ┗ koﾏuﾐitě, ote┗řeﾐého přístupu ke kulturﾐí rozﾏaﾐitosti. 

Forﾏa setkáﾐí: 

 předﾐášk┞ s akti┗ﾐíﾏ zapojeﾐíﾏ ┗eřejﾐosti ┗ diskuzi,  

 ┘orkshop┞, ┗ýsta┗┞, di┗adelﾐí či kulturﾐí akti┗it┞ atp. se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa posíleﾐí soudržﾐosti oH┞┗atel lokalit┞, 

 další akti┗it┞ realizo┗aﾐé ┗e spolupráIi s organizacemi 

v okolí škol┞ ふ┗eřejﾐá sprá┗a, NNO, jiﾐé škol┞, )UŠ, 
DDM, domovy pro seniory apod.).  

Celko┗ý rozsah setká┗áﾐí jsou 2 hodiny v průHěhu realizaIe 
projektu.  

Miﾐiﾏálﾐí počet účastﾐíků z řad rodičů, přátel škol┞ a ┗eřejﾐosti 
je 8 osoH. Ma┝iﾏálﾐí počet účastﾐíků staﾐo┗eﾐ ﾐeﾐí, ale je třeHa 
zajistit ﾐaplﾐěﾐí Iílů akti┗it┞ a také zaIho┗at její koﾏuﾐitﾐí 
Iharakter, ted┞ ﾏožﾐost, aH┞ se každý účastﾐík do ﾐí ﾏohl 
akti┗ﾐě zapojit.  

Je doporučeﾐo, aH┞ se akti┗ita koﾐala ┗e škole ﾐeHo ┗ její 
Hlízkosti.  

Cílo┗á skupiﾐa Rodiče žáků, pedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗četﾐě ┗edouIíIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, žáIi a ┗eřejﾐost  

Výstup akti┗it┞ Realizované dvouhodinové setkáﾐí  

Dokládáﾐí ┗ýstupů ┗e zprá┗ě 
o realizaci projektu 

Skeﾐ zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh podepsaﾐý statutárﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ s ﾐásledujíIíﾏ oHsaheﾏ:  
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 ideﾐtifikaIe škol┞; 

 jﾏéﾐo orgaﾐizátora setkáﾐí; 

 jﾏéﾐo a fuﾐkIe e┝terﾐího odHorﾐíka, případﾐě ﾐáze┗ 
zapojeﾐé orgaﾐizaIe; 

 data a čas┞ koﾐáﾐí setkáﾐí; 

 počet zúčastﾐěﾐýIh rodičů; 

 stručﾐý popis jedﾐotli┗ýIh setkáﾐí. 

Dokládáﾐí ┗ýstupů pro koﾐtrolu 
ﾐa ﾏístě 

1. origiﾐál zápisu o uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐíIh; 

2. origiﾐál┞ prezeﾐčﾐíIh listiﾐ ze setkáﾐí; 

3. podklad┞ e┝terﾐího odHorﾐíka pro setkáﾐí ふﾐapř. prezeﾐtaIe, 
čláﾐk┞, ﾐeHo leták┞ぶ; 

4. rozhovor s orgaﾐizátor┞ setkáﾐí, rodiči, případﾐě f┞ziIká 
ﾐá┗ště┗a setkáﾐí ふpokud H┞ koﾐtrola ﾐa ﾏístě proHíhala 

v doHě koﾐáﾐí setkáﾐíぶ. 

Iﾐdikátor ┗ýstupu 5 10 17 Počet uspořádaﾐýIh jedﾐorázo┗ýIh akIí 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč 3 872 

PodroHﾐá speIifikaIe šaHloﾐ┞: 

Setkáﾐí Hudou zaﾏěřeﾐa ﾐa téﾏata, která jsou ┗ souladu s OP VVV, ﾐapříklad: 

 posilo┗áﾐí akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í;  

 zájeﾏ o děﾐí a řešeﾐí proHléﾏů daﾐé lokalit┞; 

 ﾏultikulturﾐí zaﾏěřeﾐí; 

 péče o ži┗otﾐí prostředí ┗ okolí škol┞;   

 forﾏ┞ hodﾐoIeﾐí žáků; 

 iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí; 

 ﾏetod┞ a forﾏ┞ ┗ýuk┞ ﾐa základﾐíIh uﾏěleIkýIh školáIh; 

 ┗┞užití taleﾐtu a silﾐýIh stráﾐek ふ┗olHa další ┗zdělá┗aIí dráh┞ぶ; 

 ┗zdělá┗aIí zdroje dostupﾐé ﾏiﾏo školu; 

 další téﾏata, která škola ┗┞hodﾐotí jako rele┗aﾐtﾐí ┗zhledeﾏ ke s┗é koﾐkrétﾐí situaIi. 

E┝terﾐíﾏ odHorﾐíkeﾏ je odHorﾐík ﾐa daﾐé téﾏa, který se téﾏateﾏ dlouhodoHě zaHý┗á, ﾐapř. puHlikuje 

v odHorﾐýIh časopiseIh, předﾐáší ﾐa ┗┞soké škole, lektoruje seﾏiﾐáře DVPP, ﾏůže to Hýt i zkušeﾐý 
pedagog z jiﾐé škol┞ apod. 

Vzor┞ dokuﾏeﾐtů ふzápisぶ Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 
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7. Specifikace ┗ýstupů a ┗ýsledků projektu 

7.1  Výstup a jedﾐotka ┗ýstupu 

V sezﾐaﾏu šaHloﾐ jsou z hlediska ┗ýstupů u┗edeﾐ┞ d┗ě varianty: 

a) ŠaHloﾐa oHsahuje pole Výstup akti┗it┞ a Jedﾐotka ┗ýstupu a s ﾐiﾏi sou┗isejíIí Celko┗é ﾐáklad┞ 
ﾐa akti┗itu a Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku ┗ýstupu ┗ Kč. 

b) ŠaHloﾐa oHsahuje pole Výstup akti┗it┞ a s ﾐíﾏ sou┗isejíIí pole Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ┗ Kč. 

Pro splﾐěﾐí požada┗ků každé šaHloﾐ┞ je potřeHa dosáhﾐout koﾏpletﾐího ┗ýstupu.  

V případě ﾐedosažeﾐí koﾏpletﾐího ┗ýstupu u ┗ariaﾐt┞ aぶ škola ┗raIí částku odpo┗ídajíIí ﾐesplﾐěﾐýﾏ 
jedﾐotkáﾏ podle částk┞ ┗ poli Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku ┗ýstupu ┗ Kč ふ┗iz příklad ヱ ﾐížeぶ. 

V případě ﾐedosažeﾐí koﾏpletﾐího ┗ýstupu u varianty bぶ škola ┗raIí Ielou částku u┗edeﾐou ┗ poli 

Celko┗é ﾐáklad┞ ﾐa akti┗itu ふ┗iz příklad ヲ ﾐížeぶ. 

Příklad ヱ: Škola si zvolí šaHloﾐu OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setkáváﾐí a spolupráIe s rodiči dětí ふpro 
ﾏateřskou ﾐeHo základﾐí školuぶ. Výstupeﾏ aktivit┞ jsou Realizovaﾐá dvouhodiﾐová setkáﾐí v Ielkovéﾏ 
rozsahu 12 hodin. Jednotkou aktivit┞ je Realizovaﾐé setkáﾐí s rodiči v rozsahu dvou hodin. Pokud si 

škola zvolí šaHloﾐu jedﾐou, ﾏusí pro ﾐaplﾐěﾐí Ielé šaHloﾐ┞ realizovat všeIh ヱヲ hodiﾐ setkáváﾐí. Pokud 
je všeIh ヱヲ hodiﾐ ﾐaplﾐěﾐo, jsou Ielkové ﾐáklady na aktivitu uzﾐatelﾐé a ve výstupovéﾏ iﾐdikátoru 
5 26 ヰヲ „Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí“ je v┞kázáﾐa hodﾐota ヱ. 

Pokud ﾐastaﾐe situaIe, že se škole ﾐepodaří ﾐaplﾐit všeIh ヱヲ hodiﾐ setkáváﾐí, ale ﾐapř. pouze osm 

hodin, nejsou uznatelné celkové ﾐáklady na aktivitu. Došlo ale k ﾐaplﾐěﾐí čt┞ř jednotek aktivity, a proto 

je uznatelný čt┞řﾐásoHek částk┞ v poli Celkové ﾐáklad┞ ﾐa jedﾐotku výstupu. Škola v toﾏto případě 
nesplnila dvě jednotky aktivity a za ty bude vracet dvojﾐásoHek částk┞ v poli Celkové ﾐáklad┞ ﾐa 
jedﾐotku výstupu. Ve výstupovéﾏ iﾐdikátoru ヵ ヲヶ ヰヲ „Počet platforeﾏ pro odHorﾐá teﾏatiIká setkáﾐí“ 
ﾐeﾐí v┞kázáﾐa žádﾐá hodnota. 

Příklad ヲ: Škola si zvolí šaHloﾐu Vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků – DVPP v rozsahu 8 hodin. 

ŠaHloﾐa ﾐeﾏá uvedeﾐu jedﾐotku výstupu, ale pouze výstup aktivity, kterýﾏ je AHsolveﾐt jedﾐoho 
vzdělávaIího prograﾏu DVPP v časové dotaIi ﾏiﾐiﾏálﾐě 8 hodin. Realizuje-li škola požadovaﾐé DVPP 
v rozsahu ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodiﾐ a doloží-li ho osvědčeﾐíﾏ o aHsolvováﾐí kurzu DVPP, jsou Ielkové ﾐáklad┞ 
na aktivitu uzﾐatelﾐýﾏi. Ve výstupovéﾏ iﾐdikátoru ヵ ヴヰ ヰヰ „Počet podpořeﾐýIh osoH – praIovﾐíIi ve 
vzděláváﾐí“ je v┞kázáﾐa hodﾐota ヱ. 

Pokud pedagog absolvuje pouze vzděláváﾐí kratší ﾐež Β hodiﾐ DVPP a ﾐedoloží osvědčeﾐí o aHsolvováﾐí 
DVPP v délIe ﾏiﾐiﾏálﾐě Β hodin, jsou Ielkové ﾐáklad┞ ﾐa aktivitu ﾐeuzﾐatelﾐé a ve výstupovéﾏ 
iﾐdikátoru ヵ ヴヰ ヰヰ „Počet podpořeﾐýIh osoH – praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí“ ﾐeﾐí v┞kázáﾐa žádﾐá hodnota. 

 

7.2 )půsoH doložeﾐí ┗ýstupů  

Koﾐkrétﾐí způsoH doložeﾐí ┗ýstupu ┗ )oR projektu a potřeHﾐé doložeﾐí pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě je u┗edeﾐ 
u každé šaHloﾐ┞.  

Kalkulačka iﾐdikátorů )oR projektu 

Dokuﾏeﾐt Kalkulačka iﾐdikátorů )oR projektu ふs ┗┞plﾐěﾐíﾏ ┗šeIh rele┗aﾐtﾐíIh listů kalkulačk┞ぶ je 

po┗iﾐﾐou přílohou zprá┗ o realizaIi projektů. Kalkulačka slouží pro sprá┗ﾐý ┗ýpočet hodﾐot 
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┗ýstupo┗ýIh iﾐdikátorů do )oR projektu. Dále oHsahuje přehled podpořeﾐýIh osoH pro doložeﾐí 
┗ýstupo┗ého iﾐdikátoru ヵ ヴヰ ヰヰ a ﾏilﾐíku 6 00 00. Kalkulačka záro┗eň oHsahuje list pro ┗ýpočet 
┗┞kazo┗áﾐí hodﾐot ┗ýstupů a ┗ýstupo┗ýIh iﾐdikátorů persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ ┗ případě čerpáﾐí ošetřo┗áﾐí 
čleﾐa rodiﾐ┞, či praIo┗ﾐí ﾐesIhopﾐosti od ヱヵ. dﾐe tr┗áﾐí PN ふ┗iz ﾐížeぶ. Kalkulačka iﾐdikátorů )oR 
projektu Hude z┗eřejﾐěﾐa ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. 

Čestﾐé prohlášeﾐí 

Bude ┗┞t┗ořeﾐo jedﾐo čestﾐé prohlášeﾐí se sezﾐaﾏeﾏ ┗šeIh akti┗it, které čestﾐé prohlášeﾐí požadují 
jako ┗ýstup. PříjeﾏIe Hude zaškrtá┗at t┞ akti┗it┞, které realizuje. ČP Hude z┗eřejﾐěﾐo ﾐa ┘eHo┗ýIh 
stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ Prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

DVPP 

)a ﾐeuzﾐatelﾐý ┗ýstup se po┗ažuje, kd┞ž: 

 pedagog aHsol┗uje prograﾏ, který ﾐeﾐí hrazeﾐ z fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků projektu ふje posk┞to┗áﾐ 
účastﾐíkůﾏ zdarﾏa, nebo je hrazen z jiﾐýIh zdrojůぶ; 

 škola ﾐaHízí ┗lastﾐí prograﾏ DVPP akredito┗aﾐý MŠMT a prograﾏu se účastﾐí pedagogo┗é 
daﾐé škol┞. 

Takto získaﾐé os┗ědčeﾐí je po┗ažo┗áﾐo za ﾐeuzﾐatelﾐý ┗ýstup šaHloﾐ┞. 

VýHěr orgaﾐizátora ┗zdělá┗aIího prograﾏu: 

Posk┞to┗ateleﾏ prograﾏu ﾏůže Hýt prá┗ﾐiIká i f┞ziIká osoHa. Je ﾐutﾐé, aH┞ posk┞to┗atel prograﾏu 
ﾏěl teﾐto prograﾏ akredito┗aﾐý ┗ s┞stéﾏu DVPP MŠMT. Ředitel škol┞ H┞ si ﾏěl tuto iﾐforﾏaIi o┗ěřit 
u posk┞to┗atele prograﾏu. Akredito┗aﾐý prograﾏ ﾏá ┗žd┞ u┗edeﾐo číslo jedﾐaIí MŠMT, které 
ozﾐačuje akreditaIi. Akredito┗aﾐé prograﾏ┞ DVPP jsou také u┗edeﾐ┞ ┗ dataHázi 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp. Platnost akreditace je 

stanovena na tři rok┞ od data jejího uděleﾐí. V doHě aHsol┗o┗áﾐí DVPP ﾏusí Hýt akreditaIe platﾐá.  

Po┗iﾐﾐostí posk┞to┗atele prograﾏu akredito┗aﾐého MŠMT je ┗┞dat účastﾐíkůﾏ Os┗ědčeﾐí 
o aHsol┗o┗áﾐí ┗zdělá┗aIího prograﾏu112. 

Os┗ědčeﾐí ﾏusí oHsaho┗at t┞to ﾏiﾐiﾏálﾐí údaje113: 

 ﾐáze┗, sídlo a IČO ┗zdělá┗aIího zařízeﾐí; 

 jﾏéﾐo, příjﾏeﾐí a datuﾏ ﾐarozeﾐí účastﾐíka ふﾐeﾐí ┗┞loučeﾐo aﾐi u┗edeﾐí aproHaIe a škol┞ぶ; 

 ﾐáze┗ ┗zdělá┗aIího prograﾏu ふshodﾐý s ﾐáz┗eﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ rozhodﾐutí ┗┞daﾐéﾏ MŠMT. 
Stejﾐý ﾐáze┗ je u┗edeﾐ ┗ dataHázi akreditaIí DVPP, ┗iz odkaz ┗ýšeぶ; 

 číslo jedﾐaIí akreditaIe ┗zdělá┗aIího prograﾏu s IitaIí: VzdělávaIí prograﾏ H┞l akreditováﾐ 
MŠMT v ráﾏIi dalšího vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků pod č. j.; 

 datuﾏ zahájeﾐí a datuﾏ ukoﾐčeﾐí akce, počet hodiﾐ, ﾏísto koﾐáﾐí, popř. jﾏéﾐo lektora 
ふlektorůぶ a způsoH zakoﾐčeﾐí prograﾏu; 

                                                           
112 Doporučujeﾏe, aH┞ si účastﾐík ﾐeIhal ┗┞sta┗it d┗a origiﾐál┞ os┗ědčeﾐí, jedﾐo pro s┗ou osoHu a jedﾐo pro školu. V případě, 
že posk┞to┗atel prograﾏu DVPP ┗┞dá pouze jedﾐo os┗ědčeﾐí, doporučujeﾏe ﾐeIhat si ┗┞t┗ořit úředﾐě o┗ěřeﾐou kopii. 
113 Pokud dojde ze straﾐ┞ MŠMT ke zﾏěﾐě/úpra┗ě po┗iﾐﾐýIh údajů, které ﾏusí os┗ědčeﾐí oHsaho┗at, je potřeHa se řídit 
aktuálﾐí ┗erzí z┗eřejﾐěﾐou ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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 datum vydáﾐí os┗ědčeﾐí; 

 razítko ┗zdělá┗aIí iﾐstituIe a podpis oprá┗ﾐěﾐého praIo┗ﾐíka. 

VýHěr pedagogiIkého praIo┗ﾐíka: 

)a ┗ýHěr pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, který Hude aHsol┗o┗at kurz, odpo┗ídá ředitel škol┞/školského 
zařízeﾐí. Z pohledu ┗ýz┗┞ ﾐeﾐí důležité, ﾐa jaký t┞p sﾏlou┗┞ je podpořeﾐá osoHa zaﾏěstﾐáﾐa ふpraIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a/DPČ/DPPぶ, ale že je zaﾏěstﾐáﾐa ﾐa poziIi pedagogiIkého praIo┗ﾐíka. 

Třídﾐí kﾐiha kluHu/doučo┗áﾐí 

Neﾏusí se jedﾐat o stejﾐý t┞p/forﾏát třídﾐí kﾐih┞, kterou ┗┞uží┗á škola při ┗ýuIe. PodoHa třídﾐí kﾐih┞ 
je v koﾏpeteﾐIíIh příjeﾏIe/┗edouIíIh praIo┗ﾐíků. Třídﾐí kﾐiha ﾏůže Hýt ┗edeﾐa jak digitálﾐě, tak 
papíro┗ě. Pokud příjeﾏIe ふt┞piIk┞ ┗ případě školskýIh zařízeﾐíぶ ﾐepouží┗á třídﾐí kﾐihu, ﾏůže ┗┞užít jiﾐý 
dokuﾏeﾐt, který pro daﾐé účel┞ ┗┞uží┗á – zápiso┗ý/doIházko┗ý sešit apod. Důležité je splﾐěﾐí 
požada┗ků ﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐí oHsah požado┗aﾐýIh iﾐforﾏaIí, který je staﾐo┗eﾐ u popisu dokládáﾐí ┗ýstupů 
daﾐýIh šaHloﾐ.Persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞ 

1. Kvalifikace 

K┗alifikačﾐí požada┗k┞ ﾏusí osoHa ﾐa kteroukoliv persoﾐálﾐí poziIi splﾐit ﾐejpozději ┗ deﾐ ﾐástupu 
na danou pozici. 

Výjiﾏkou je poziIe školﾐího asisteﾐta, u které jediﾐé lze v krajﾐíIh případeIh, kd┞ škola 
prokazatelﾐě ﾐeﾏůže zajistit čiﾐﾐost poziIe k┗alifiko┗aﾐou osoHou, ┗┞užít ┗ýjiﾏk┞ ┗e smyslu § ヲヲ, 
odst. Α zákoﾐa o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh a jeho ┗ýkladu České školﾐí iﾐspekIe ふdostupﾐé zde: 
http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Metodicka-informace-

kvalifikovanost-dle-zakona-o-p). V tako┗éﾏ případě ┗šak ﾏusí škola/školské zařízeﾐí doložit 
skutečﾐou sﾐahu o zaﾏěstﾐáﾐí k┗alifiko┗aﾐého praIo┗ﾐíka, a to takto: škola/školské zařízeﾐí doloží 
miniﾏálﾐě jedﾐo z┗eřejﾐěﾐí ﾐaHídky ﾏísta ┗četﾐě u┗edeﾐí data z┗eřejﾐěﾐí ﾐapř. ﾐa ┘eHo┗ýIh 
stráﾐkáIh škol┞/školského zařízeﾐí/┘eHo┗é stráﾐIe praIo┗ﾐě-iﾐzertﾐíIh ser┗erů a protokol 

┗┞hodﾐoIeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí s ﾐegati┗ﾐíﾏ ┗ýsledkeﾏ a ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ koﾐtakt (dopis/e-mail 

┗četﾐě u┗edeﾐí data jeho zasláﾐíぶ ﾐa poHočku Úřadu práIe ČR s poptá┗kou po praIo┗ﾐíko┗i 
s příslušﾐou k┗alifikaIí ┗četﾐě ﾐegati┗ﾐí odpo┗ědi úřadu. )┗eřejﾐěﾐí iﾐzerátu a iﾐiIiačﾐí dopis/e-

ﾏail ﾐa úřad práIe ﾏusí proHěhﾐout ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí před zaﾏěstﾐáﾐíﾏ 
ﾐek┗alifiko┗aﾐého praIo┗ﾐíka. Nek┗alifiko┗aﾐý praIo┗ﾐík dále ﾏusí doložit dosažeﾐí potřeHﾐé 
k┗alifikaIe ﾐejpozději do roka od ﾐástupu ﾐa poziIi školﾐího asisteﾐta ┗ ráﾏIi akti┗it┞ ┗ýz┗┞, 

ﾐejpozději ┗šak do koﾐIe realizaIe projektu. V případě zaﾏěstﾐáﾐí ┗íIe ﾐek┗alifiko┗aﾐýIh osoH 
toto platí pro každou z ﾐiIh. Výstup┞ akti┗it┞ je ┗ tako┗éﾏ případě ﾏožﾐé doložit ﾐejdří┗e ┗ ZoR 

projektu ﾐásledujíIí po dosažeﾐí k┗alifikaIe praIo┗ﾐíka. Pokud ﾐeHude doložeﾐa skutečﾐá sﾐaha 
hledáﾐí k┗alifiko┗aﾐého praIo┗ﾐíka a doložeﾐí splﾐěﾐí k┗alifikaIe dle ┗ýše u┗edeﾐého, ┗šeIhﾐ┞ 
ﾏěsíIe práIe ﾐek┗alifiko┗aﾐého školﾐího asisteﾐta Hudou hodﾐoIeﾐ┞ jako ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje! 

2. PraIo┗ﾐí sﾏlou┗a 

PraIo┗ﾐí sﾏlou┗a ﾏůže Hýt podepsáﾐa již před zahájeﾐíﾏ realizace projektu, ﾐiIﾏéﾐě zahájeﾐí 
a ukoﾐčeﾐí ┗ýkoﾐu práIe ﾏusí Hýt ┗e sﾏlou┗ě staﾐo┗eﾐo v doHě realizaIe projektu. PraIo┗ﾐí 
sﾏlou┗a ふpřípadﾐě DPČ/DPPぶ ﾏusí kroﾏě ﾐáležitostí daﾐýIh zákoﾐíkeﾏ práIe oHsaho┗at 
ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐásledujíIí údaje: 

http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Metodicka-informace-kvalifikovanost-dle-zakona-o-p
http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Metodicka-informace-kvalifikovanost-dle-zakona-o-p
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 ┗ýši ú┗azku (nebo ekvivalent v podoHě počtu hodiﾐ, ze kterého Hude zřejﾏá odpo┗ídajíIí 
┗ýše ú┗azkuぶ a ﾐáze┗ praIo┗ﾐí poziIe; 

 praIo┗ﾐí ﾐáplň; 

 registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu. 

Pokud praIo┗ﾐík ﾐa poziIi persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞ ﾐeHude s┗oji čiﾐﾐost dále ┗┞koﾐá┗at ふukoﾐčeﾐí 
smlouvy, odchod na rodičo┗skou/ﾏateřskou dovolenou, dlouhodoHá ﾐeﾏoI apod.ぶ, ﾏůže ho škola 
ﾐahradit jiﾐýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ tak, aH┞ akti┗ita ﾏohla pokračo┗at i ┗ dalšíIh ﾏěsíIíIh. Jestliže akti┗ita 
ﾏusí Hýt ukoﾐčeﾐa dří┗e, Hudou uzﾐáﾐ┞ jeﾐ splﾐěﾐé šaHloﾐ┞ ふodpraIo┗aﾐé ﾏěsíIeぶ a fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ za ﾐesplﾐěﾐé šaHloﾐ┞ ふﾐeodpraIo┗aﾐé ﾏěsíIeぶ škola ┗rátí ﾐa koﾐIi realizaIe 
projektu.114 

Příklad: Škola/školské zařízeﾐí zvolí šaHloﾐu školﾐí asisteﾐt s úvazkeﾏ ヰ,ヵ ﾐa ヱヲ ﾏěsíIů. ŠaHloﾐu je 
ﾐutﾐo zvolit ヶヰkrát. Miﾐiﾏálﾐí počet dětí/žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je tři. 
Škola/školské zařízeﾐí začﾐe realizovat aktivitu od ヱ. září. Školﾐí asisteﾐt ukoﾐčí sﾏlouvu 
k 1. Hřezﾐu. Škola/školské zařízeﾐí ﾐezaﾏěstﾐá jiﾐého školﾐího asisteﾐta. OdpraIováﾐo Hude pouze 
ヶ ﾏěsíIů, zrealizováﾐo Hude pouze ンヰ šaHloﾐ. Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ za zH┞lýIh ヶ ﾏěsíIů práIe, tj. za 
ンヰ šaHloﾐ škola/školské zařízeﾐí vrátí ﾐa koﾐIi realizaIe projektu. 

3. Report o čiﾐﾐosti 

Vzor reportu o čiﾐﾐosti Hude z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT ﾐejpozději před ┗┞dáﾐíﾏ 
Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. Report o čiﾐﾐosti se ┗┞plňuje za jedeﾐ kaleﾐdářﾐí ﾏěsíI. Popis 
praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti ﾏusí odpo┗ídat ﾐáplﾐi práIe staﾐo┗eﾐé ┗ praIo┗ﾐí sﾏlou┗ě. Report o čiﾐﾐosti 
oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐásledujíIí údaje: 

 jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí praIo┗ﾐíka; 

 ┗ýši ú┗azku (nebo ekvivalent v podoHě počtu hodiﾐ, ze kterého Hude zřejﾏá odpo┗ídajíIí 
┗ýše ú┗azkuぶ; 

 ﾐáze┗ praIo┗ﾐí poziIe; 

 popis praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti; 
 registračﾐí číslo a ﾐáze┗ projektu; 

 ﾏěsíI a rok, za který je ┗┞kazo┗áﾐ; 
 počet dﾐí ošetřo┗áﾐí čleﾐa rodiﾐ┞/praIo┗ﾐí ﾐesIhopﾐosti praIo┗ﾐíka, pokud H┞lo 

čerpáﾐo; 
 datuﾏ a podpis praIo┗ﾐíka a statutárﾐího orgáﾐu. 

4. E┗ideﾐIe doIházk┞ 

Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě je potřeHa ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh doložit e┗ideﾐIi doIházk┞ daﾐého 
praIo┗ﾐíka. Pokud škola/školské zařízeﾐí ┗e s┗é Hěžﾐé čiﾐﾐosti e┗ideﾐIi doIházk┞ ﾐepouží┗á, je 
potřeHa ji pro poziIe ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh za┗ést. 

5. Ošetřo┗áﾐí čleﾐa rodiﾐ┞ / praIo┗ﾐí ﾐesIhopﾐost u persoﾐálﾐíIh šaHloﾐ 

Ve ┗┞kazo┗aﾐéﾏ ﾏěsíIi ﾐesﾏí zaﾏěstﾐaﾐIi/praIo┗ﾐíko┗i hrazeﾐému ze šaHloﾐ vzniknout nebo 

tr┗at ﾐárok ﾐa dá┗ku ﾐeﾏoIeﾐského pojištěﾐí – tz┗. ﾐeﾏoIeﾐské u praIo┗ﾐí neschopnosti nebo 

                                                           
114 )a předpokladu splﾐěﾐí akti┗it ┗ souhrﾐﾐé ┗ýši alespoň ヵヰ % částk┞ dotaIe, ┗iz PŽP )P, kap. Α.ン.ン. Ukoﾐčeﾐí projektu z 
hlediska ﾏoﾐitoro┗áﾐí a fiﾐaﾐIo┗áﾐí.  
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tz┗. ošetřo┗ﾐé u ošetřo┗áﾐí čleﾐa rodiﾐ┞. NeﾏoIeﾐské ﾐáleží pojištěﾐIůﾏ od ヱヵ. kaleﾐdářﾐího dﾐe 
tr┗áﾐí PN, ošetřo┗ﾐé ﾐáleží pojištěﾐIůﾏ od pr┗ﾐího dﾐe OČR. Uzﾐatelﾐé ted┞ ﾏohou Hýt pouze ty 

šaHloﾐ┞, ┗e kterýIh ┗zﾐikla a/ﾐeHo tr┗ala praIo┗ﾐí ﾐesIhopﾐost ﾏa┝. ヱヴ dﾐí. V případě OČR ﾐelze 
uzﾐat šaHloﾐu za žádﾐýIh okolﾐostí115. 

Možﾐosti řešeﾐí: 

ヱ. Pokud praIo┗ﾐík/zaﾏěstﾐaﾐeI čerpá OČR ﾐeHo PN od ヱヵ. dﾐe ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh, ﾏůže 

po doHu této OČR/PN praIo┗at ﾐa daﾐé poziIi jiﾐý praIo┗ﾐík/zaﾏěstﾐaﾐeI, i kd┞H┞ se jedﾐalo 
pouze o pár dﾐí ┗ daﾐéﾏ ﾏěsíIi. Teﾐto ﾐáhradﾐí praIo┗ﾐík/zaﾏěstﾐaﾐeI ﾏusí ┗┞kázat stejﾐé 
┗ýstup┞ jako Hěžﾐý praIo┗ﾐík/zaﾏěstﾐaﾐeI ﾐa této poziIi – tj. sﾏlou┗u ふDPČ, popř. DPPぶ, splﾐěﾐí 
k┗alifikačﾐíIh požada┗ků a report o čiﾐﾐosti. )áro┗eň je ﾐutﾐé respekto┗at podﾏíﾐku stanovenou 

┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh: Nejﾐižší jedﾐotku úvazku, tj. 0,1 (resp. 0,ヵ u školﾐího ps┞Ihologa) na 

jedeﾐ ﾏěsíI ﾐelze dělit ﾏezi ┗íIe osoH. To zﾐaﾏeﾐá, že ┗šeIhﾐ┞ osoby, které ┗ daﾐéﾏ ﾏěsíIi praIují 
ﾐa poziIi persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞, ﾏusí pro daﾐý ﾏěsíI ふﾐeHo daﾐou doHu ┗ ﾏěsíIiぶ doložit 
smlouvu/dohodu na ﾏiﾐiﾏálﾐě 0,1 (resp. 0,5 v případě školﾐího ps┞Ihologaぶ ú┗azku. Pokud ﾐěkdo 

doloží dohodu s u┗edeﾐíﾏ hodiﾐ ﾏísto ú┗azku, odpraIo┗aﾐé hodiﾐ┞ ┗ doHě, po kterou pracoval, 

ﾏusí odpo┗ídat ﾏiﾐiﾏálﾐě ┗ýši ú┗azku ヰ,1, resp. 0,5. Tíﾏto ﾐeHude porušeﾐa podﾏíﾐka 
ﾐedělitelﾐosti ú┗azku ヰ,1 (resp. 0,5ぶ ﾏezi ┗íIe osoH.  

ヲ. PraIo┗ﾐík/zaﾏěstﾐaﾐeI ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh ﾏůže OČR ﾐeHo PN od ヱヵ. dﾐe napracovat, 

┗šak tako┗ý ﾏěsíI s OČR ﾐeHo PN od ヱヵ. dﾐe lze ﾐahradit pouze Ielýﾏ ﾐo┗ýﾏ ﾏěsíIeﾏ práIe ┗e 
┗ýši ú┗azku, kterou ﾏá u┗edeﾐou ┗e sﾏlou┗ě ふﾐe pouze počteﾏ dﾐí z OČR ﾐeHo PN od ヱヵ. dﾐe PN 
┗ ﾐo┗éﾏ ﾏěsíIi a sloučit ヲ ﾏěsíIe jako jedeﾐ ┗ýstupぶ. S ohledeﾏ ﾐa t┞p sﾏlou┗┞ ふt┞piIk┞ ┗ případě 
DPČ/DPPぶ lze ﾐa dobu, kd┞ je praIo┗ﾐík ﾐeﾏoIeﾐ ﾐeHo ošetřuje čleﾐa rodiﾐ┞, ﾐahradit ┗ ráﾏIi 
stejﾐého ﾏěsíIe ﾐapraIo┗áﾐíﾏ Ih┞HějíIíIh hodiﾐ ┗ jiﾐé části stejﾐého ﾏěsíIe.  

ン. Škola ﾏůže předložit ┗ persoﾐálﾐíIh šaHloﾐáIh report┞ o čiﾐﾐosti i s PN od ヱヵ. dﾐe ﾐeHo OČR s 
tíﾏ, že t┞to šaHloﾐ┞ poﾏěrﾐýﾏ způsoHeﾏ sﾐíží. Sﾐížeﾐí ┗ýstupu počítá Kalkulačka iﾐdikátorů )oR 

projektu, ┗iz ┗ýše. 

Dodatečﾐé zjištěﾐí poIh┞Heﾐí při koﾐtrole ﾐa ﾏístě: 

Pokud ŘO při koﾐtrole ﾐa ﾏístě ideﾐtifikuje u praIo┗ﾐíka/zaﾏěstﾐaﾐIe ve vykazo┗aﾐéﾏ ﾏěsíIi PN 

od ヱヵ. dﾐe/OČR, ┗ýdaje sou┗isejíIí s tíﾏto poIh┞Heﾐíﾏ Hudou Hez ohledu ﾐa předIhozí ┗ýsledek 
adﾏiﾐistrati┗ﾐí koﾐtrol┞ ozﾐačeﾐ┞ jako ﾐezpůsoHilé dle ┗ýpočtu ﾐezpůsoHilýIh ┗ýdajů ┗ KalkulačIe 
iﾐdikátorů pro )oR projektu.  

                                                           
115 V případě ┗zﾐiku ﾐároku ﾐa dá┗ku ﾐeﾏoIeﾐského pojištěﾐí ﾐelze ﾐároko┗at záro┗eň ﾐáklad┞ šaHloﾐ┞, jelikož ┗ tako┗éﾏ 
případě doIhází k d┗ojíﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí akti┗it┞.  
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7.3 Přehled iﾐdikátorů ┗ýstupu ┗┞kazo┗aﾐýIh na šaHloﾐáIh akti┗it 

Doklado┗áﾐí iﾐdikátorů ┗ýstupu je shodﾐé s ┗┞ﾏezeﾐýﾏi doklad┞ ┗ýstupů akti┗it┞ ┗ ZoR projektu a na 

koﾐtrole ﾐa ﾏístě u jedﾐotli┗ýIh aktivit.  

Iﾐdikátor ┗ýstupu 
Doklado┗áﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí 

kód NČI ﾐáze┗ 

5 05 01 Počet podpůrﾐýIh 
persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí 
┗e školáIh 

Hodﾐota iﾐdikátoru se dokládá průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
čiﾐﾐosti praIo┗ﾐíka persoﾐálﾐí šaHloﾐ┞. 

Do )oR projektu příjeﾏIe přikládá kopie reportu o čiﾐﾐosti, 
čestﾐé prohlášeﾐí dle t┞pu šaHlony – přesﾐé doklad┞ k ZoR 

projektu a pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ u koﾐkrétﾐí 
šaHloﾐ┞. 

5 40 00 Počet podpořeﾐýIh 
osob – praIo┗ﾐíIi ┗e 
┗zdělá┗áﾐí 

Podpořeﾐá osoHa se prokazuje ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí, 
v kteréﾏ úspěšﾐě ukoﾐčí podporu. 

Do )oR projektu příjeﾏIe přikládá kopii získaﾐého 
Iertifikátu, pot┗rzeﾐí o aHsol┗o┗áﾐí staﾐo┗eﾐého počtu 
hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí, apod. dle t┞pu ┗zdělá┗áﾐí, přesﾐé doklad┞ 
k )oR projektu a pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ 
u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞. 

5 26 01 Počet posk┞tﾐutýIh 
služeH iﾐdi┗iduálﾐí 
podpor┞ pedagogůﾏ  

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se dokládají průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
čiﾐﾐosti ふsuper┗izeぶ, ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 

Do )oR projektu příjeﾏIe dokládá kopie prezeﾐčﾐíIh listiﾐ┞, 
čestﾐé prohlášeﾐí apod., přesﾐé doklad┞ k ZoR projektu a pro 

koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞. 

5 26 02 Počet platforeﾏ pro 
odHorﾐá teﾏatiIká 
setkáﾐí  

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se dokládají průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
čiﾐﾐosti platforﾏ┞ ふodHorﾐě zaﾏěřeﾐýIh teﾏatiIkýIh 
setká┗áﾐíぶ, ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 

Do )oR projektu příjeﾏIe dokládá kopie zápisů dle typu 

šaHloﾐ┞ - přesﾐé doklad┞ k ZoR projektu a pro kontrolu na 

ﾏístě jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞.   

5 12 12 Počet roz┗ojo┗ýIh 

akti┗it ┗edouIíIh k 
rozvoji koﾏpeteﾐIí  

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se dokládají průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
čiﾐﾐosti roz┗ojo┗é akti┗it┞ ふkluHu, doučo┗áﾐí, projekto┗ého 
dneぶ, ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 

Do )oR projektu příjeﾏIe dokládá kopie třídﾐí kﾐih┞, čestﾐé 
prohlášeﾐí, zázﾐaﾏ o realizaIi akti┗ity apod. dle t┞pu šaHloﾐ, 

přesﾐé doklad┞ k )oR projektu a pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou 
vymezeny u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞. 

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

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se dokládají průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
jedﾐorázo┗é akIe, ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 
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Přesﾐé doklad┞ k )oR projektu a pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou 
vymezeny u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞. 

5 21 06 Počet produktů 
pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí 

Hodﾐot┞ iﾐdikátoru se dokládají průHěžﾐě po ukoﾐčeﾐí 
┗zdělá┗áﾐí s ICT, ﾐejpozději ┗ ZZoR projektu. 

Do ZoR projektu se dokládají zázﾐaﾏ┞ o realizaIi akti┗it┞, 
četﾐé prohlášeﾐí, sezﾐaﾏ hodiﾐ a podpořeﾐýIh žáků, 
iﾐ┗eﾐturﾐí soupis┞. Přesﾐé doklad┞ k ZoR projektu a pro 

koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ u koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞. 

7.4 Iﾐdikátor┞ ┗┞kazo┗aﾐé za projekt 

 Kód NČI Indikátor Doklado┗áﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí 

ﾏ
ilﾐ

ík
 

6 00 00 

Celko┗ý počet 
účastﾐíků 

Podpořeﾐá osoHa se prokazuje ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí, 
┗e kteréﾏ dosáhla Hagatelﾐí podpor┞. Bagatelﾐí 
podpora je 24 hodin. V ráﾏIi projektu je ﾏožﾐé sčítat 
┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ ふヴヵ ﾏiﾐutぶ s Hěžﾐou hodiﾐou 
(60 minut) jako 1 (45 minut) + 1 (60 minut) = 2 hodiny. 

K ZoR projektu:  

K )oR projektu příjeﾏIe přikládá jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ 
účastﾐíků, kteří dosáhli Hagatelﾐí podpor┞ s ozﾐačeﾐíﾏ 
ﾐo┗ýIh jﾏeﾐ ┗e sledo┗aﾐé oHdoHí. Sezﾐaﾏ je součástí 
po┗iﾐﾐé příloh┞ Kalkulačka iﾐdikátorů )oR. 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě: 

Karta účastﾐíka, kterou příjeﾏIe uIho┗á┗á podepsaﾐou 
účastﾐíkeﾏ. K )oR projektu se ﾐedokládá. 

Karta účastﾐíka se ┗┞plňuje ┗ IS ESFヲヰヱヴ+ oﾐliﾐe či 
offline. Do s┞stéﾏu IS ESFヲヰヱヴ+ příjeﾏIe e┗iduje po 
ukoﾐčeﾐí ┗zdělá┗áﾐí podpořeﾐé osoH┞ rozsah 
posk┞tﾐuté podpor┞. 

Bližší iﾐforﾏaIe jsou u┗edeﾐ┞ ┗ PpŽP ZP kap. 11.2.3. 

┗ý
sle

de
k 

5 10 10 

Počet orgaﾐizaIí, ┗e 
kterýIh se z┗ýšila 
k┗alita ┗ýIho┗┞ a 
┗zdělá┗áﾐí a 
proinkluzivnost 

Každá orgaﾐizaIe se započítá┗á ┗ ráﾏIi projektu pouze 

jednou.  

Iﾐdikátor se ┗┞kazuje ﾐa koﾐIi realizaIe projektu poté, 
Io zﾐo┗u pro┗ede seHehodﾐoIeﾐí orgaﾐizaIe 
prostředﾐiIt┗íﾏ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí. Koﾐkrétﾐí 
terﾏíﾐ┞ a pok┞ﾐ┞ k ┗┞plﾐěﾐí dotazﾐíku Hudou 
školáﾏ/školskýﾏ zařízeﾐíﾏ zasláﾐ┞ elektroﾐiIkou 

forﾏou, ﾐeHo z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
MŠMT před řádﾐýﾏ koﾐIeﾏ realizaIe projektů. 

PříjeﾏIe ﾐejpozději se ))oR projektu u┗ede ┗ýsledek 
z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT. Toto hodﾐoIeﾐí 
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 Kód NČI Indikátor Doklado┗áﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí 

příjeﾏIe uIho┗á┗á pro koﾐtrolu ﾐa ﾏístě u projekto┗é 
dokumentace.  

Pro započítáﾐí hodﾐot┞ iﾐdikátoru stačí jakékoli┗ 

zlepšeﾐí sta┗u. 

5 25 10 

Počet praIo┗ﾐíků ┗e 
┗zdělá┗áﾐí, kteří ┗ 
pra┝i uplatňují ﾐo┗ě 
získaﾐé pozﾐatk┞ a 
dovednosti 

PraIo┗ﾐík se ┗┞káže ┗ ráﾏIi projektu jedﾐou, po 
uplatﾐěﾐí ﾐo┗ě získaﾐýIh pozﾐatků a do┗edﾐostí 
v praxi. 

V ráﾏIi realizace projektu ﾏá po┗iﾐﾐost každý 
podpořeﾐý praIo┗ﾐík průHěžﾐě zpraIo┗á┗at reflexi 

aHsol┗o┗aﾐýIh akti┗it ┗ portfoliu pedagoga ﾐeHo 
v jiﾐéﾏ profesﾐíﾏ portfoliu, pokud se jedﾐá o jiﾐého 
praIo┗ﾐíka ┗e ┗zdělá┗áﾐí ふﾐepedagogaぶ. Portfolio ﾏůže 
ﾏít „papíro┗ou“ i elektroﾐiIkou podoHu, oHsaho┗at 
audio a ┗ideo ﾐahrá┗k┞, odkaz┞ ﾐa iﾐterﾐet apod. 

PraIo┗ﾐík ┗ portfoliu ozﾐačí zázﾐaﾏ čísleﾏ projektu, 
v ráﾏIi kterého H┞l ┗zdělá┗áﾐ a popíše uplatﾐěﾐí 
a o┗ěřeﾐí ﾐo┗ě získaﾐýIh pozﾐatků a do┗edﾐostí.  

Doložeﾐí ﾐejpozději k ZZoR projektu: 

Na základě portfolií zpraIuje příjeﾏIe souhrﾐﾐou 
zprá┗u za Ielou orgaﾐizaIi, kterou příjeﾏIe přikládá 
k ZoR projektu za sledo┗aﾐé oHdoHí. (vzor je na webu 

MŠMTぶ. 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě: 

V průHěhu realizaIe projektu příjeﾏIe uIho┗á┗á pro 
případﾐou koﾐtrolu ﾐa ﾏístě portfolia praIo┗ﾐíků, po 

skoﾐčeﾐí realizaIe projektu či odIhodu praIo┗ﾐíka 
uIho┗á┗á kopie dílčíIh částí portfolia se zázﾐaﾏeﾏ 
o uplatﾐěﾐí zﾐalostí a do┗edﾐostí ┗ praxi v ráﾏIi 
projektu). ŘO si ﾏůže ┗ ráﾏIi koﾐtroly ZoR projektu 

tyto dokumenty ┗┞žádat. 

5 16 10 

Počet dětí a žáků s 
potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí ┗ 
podpořeﾐýIh 
orgaﾐizaIíIh 

Dítě, žák se ┗┞kazuje ┗ ráﾏIi projektu jedﾐou. 

Hodﾐota iﾐdikátoru se ┗┞kazuje ┗  ZZoR projektu. 

Při sHěru ﾏoﾐitoro┗aIíIh dat ﾏusí Hýt důsledﾐě 
respekto┗áﾐa oIhraﾐa osoHﾐíIh údajů. 

Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě je ﾏožﾐá koﾐtrola u┗edeﾐýIh 
hodnot v )oR projektu s údaji ┗e školskýIh ﾏatrikáIh. 
NeHudou ztotožňo┗áﾐ┞ ┗┞kázaﾐé hodﾐot┞ 
s koﾐkrétﾐíﾏi osoHaﾏi.  
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 Kód NČI Indikátor Doklado┗áﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí 

5 17 10 

Počet dětí, žáků a 
studeﾐtů Roﾏů ┗ 
podpořeﾐýIh 
orgaﾐizaIíIh 

Dítě, žák se ┗┞kazuje ┗ ráﾏIi projektu jedﾐou. 

Hodﾐota iﾐdikátoru se ┗┞kazuje ┗ ZZoR projektu. 

Při sHěru dat ﾏusí Hýt důsledﾐě respekto┗áﾐa oIhraﾐa 
osoHﾐíIh údajů. Iﾐdikátor se dokládá prohlášeﾐíﾏ 
příjeﾏIe ふředitele škol┞/NNOぶ, který Hude ﾐa základě 
reakIe okolí žáka/studeﾐta ideﾐtifiko┗at. Údaje o toﾏ, 
který koﾐkrétﾐí žák/studeﾐt H┞l započítáﾐ, ﾐeHude 
orgaﾐizaIe ﾐikaﾏ předá┗at, ┗┞kazuje se pouze 

souhrﾐﾐé číslo.  

Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě ﾐeHudou ztotožňo┗áﾐ┞ ┗┞kázaﾐé 
hodnoty s konkrétﾐíﾏi osoHaﾏi. 

5 15 10 

 

Celko┗ý počet dětí, 
žáků a studeﾐtů ┗ 
podpořeﾐýIh 
orgaﾐizaIíIh 

Dítě, žák se ┗┞kazuje ┗ ráﾏIi projektu jedﾐou. 

Hodﾐota iﾐdikátoru se ┗┞kazuje ┗  ZZoR projektu. 

K )oR projektu se ﾐedokládá. Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě je 
ﾏožﾐá koﾐtrola u┗edeﾐýIh hodﾐot z aktuálﾐíIh 
dokuﾏeﾐtů ﾐa škole. 

 


