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Základní informace – rozdíly Šablony I x Šablony II



Termíny (předpokládané…)

• Vyhlášení výzvy: únor 2018

• Datum ukončení příjmu žádostí: červen 
2019

• Postupné navazování projektů - nový 
projekt až po konci prvního (pokud je)

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu: 31. srpna 2021

• Délka projektu: 24 měsíců



Oprávnění žadatelé

• Mateřské školy, Základní školy, MŠ+ZŠ

• Školní družiny (ŠD)

• Školní kluby (ŠK)

• Střediska volného času (SVČ)

• Základní umělecké školy (ZUŠ)

Pozn.:

o Nezřizované OSS / zřizované MŠMT, alespoň 1 
dítě/žák/student

o 1 IČO = jedna žádost



Maximální alokace pro 1 projekt 
(předpokládaná čísla)

• MŠ, ZŠ:
 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na 

dítě/žáka

• ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ:
 100 000 Kč na subjekt + 1 800 Kč na 

dítě/žáka/studenta



Příklad:

• MAXI varianta:
• 1 IČ = MŠ+ZŠ+ŠD+ŠK+SVČ+ZUŠ =

• 300 000 Kč (MŠ) +

• 300 000 Kč (ZŠ) +

• 100 000 Kč (ŠD) +

• 100 000 Kč (ŠK) +

• 100 000 Kč (ZUŠ) = celkem 900 000 Kč na IČ

• + částky na děti/žáky/studenty

• Současně platí, že maximální částka na 1 projekt 
je 5 000 000 Kč.



Minimální alokace pro 1 projekt 
(předpokládaná čísla)

100 000 Kč



DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ



MŠ, ZŠ, MŠ+ZŠ, které realizují Šablony I
• Vyplňují JEDEN dotazník pro Šablony I i pro 

Šablony II

• Pro Šablony I slouží jako vyhodnocení prvního 
projektu (+ prokazuje posun v případě indikátoru 
5 10 10 v projektu)

• Pro Šablony II slouží zároveň jako vstupní dotazník –
vyhodnocuje aktuální nejslabší oblast

• Dotazník bude pro školy otevřen k vyplnění individuálně 
6 měsíců před koncem realizace prvního projektu (tzn. 
první vyplňování od 1. 2. 2018, poslední od 1. 3. 2019)



MŠ, ZŠ, MŠ+ZŠ, které realizují Šablony I
• Po vyplnění dotazníku budou škole vygenerovány 

výstupy potřebné jak pro ukončení Šablon I, tak pro 
vstup do Šablon II.

• Pokud škola má pod svým RED IZO další jiný subjekt, 
který Šablony I nerealizoval (typicky ŠD, ŠK, také SVČ, 
ZUŠ), bude vyplňovat dotazníky i pro tyto subjekty.

• Dotazníky pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ vycházejí z dotazníků pro 
školy (MŠ/ZŠ), ale jsou obsahově přizpůsobeny zaměření 
daných subjektů a obsahují menší počet otázek.



MŠ, ZŠ, MŠ+ZŠ, které nerealizovaly Šablony I
+ ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ

• Školy, které se neúčastnily Šablon I

• SVČ, ZUŠ

• V obou případech ještě není definitivní verze termínu 
vyplnění.



Šablony (aktivity)



Šablony stávající

• Zůstávají s možnými drobnými obměnami 
(stejné jako u SŠ, případně další podle 
jednání s EK)

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv –
rozšíření na všechny oprávněné žadatele ve 
výzvě (+ SŠ)

• Snížení základního úvazku personálních šablon 
na 0,1 (neplatí pro psychologa - v jednání)

• Úprava hodin v šablonách – bagatelní podpora



Šablony stávající

• změny u DVPP – zde pro všechny subjekty 
hodinové dotace 8/16/24/80 hodin.

• 32/40/56 hodin se ruší.

• Rozšíření oblastí zaměření DVPP (dle toho, co 
dovoluje OP VVV)



Šablony nové

• Převzaté ze Šablon pro SŠ+VOŠ I:
• Školní kariérový poradce – personální podpora

• Zapojení odborníka z praxe do výuky

• Zapojení ICT technika do výuky

• Další ve fázi vyjednávání s EK (nemusí se podařit)



Evaluace Šablon I

• Dezinformace a nepravdy
• Nelze nakupovat pomůcky/hradit dopravu

• Nemožnost měnit žáky v extrakurikulárních aktivitách

• 10 po sobě jdoucích měsíců, kdy probíhá výuka – aktivitu 
lze realizovat pouze od začátku školního roku

• Není možné stáhnout ŽoP a podat jinou, opravenou

• Extrakurikulární aktivity nejsou nastaveny na délku 
vyučovací hodiny nebo její násobek

• Speciální školy nemohou podat ŽoP.



Děkuji za pozornost.




