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KONFERENCE
k projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín“

„Co byste měli vědět o šablonách“ – NIDV/SRP

Výzva na šablony II
Zatím jde o pracovní informace, tedy předpokládané nastavení !!!
• 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
• Nejdřívější realizace: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2020

• Nejzazší realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 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)
1 IČO = jedna žádost

Alokace na projekt
• 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 (student = student
VOŠ, nebudou podporování studenti VŠ)

• Minimální částka na projekt 100 000,- Kč
• Současně platí, že maximální částka na 1 projekt je 5 000 000 Kč.

Alokace na projekt
• Příklad maximalizované varianty
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 (SVČ) +
100 000 Kč (ZUŠ) = celkem 1 000 000 Kč na IČ
+ částky na děti/žáky/studenty

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 – nutné vykázat
alespoň minimální zlepšení)
• 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)

Dotazníková šetření
• 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.

Dotazníková šetření
MŠ, ZŠ, MŠ+ZŠ, které nerealizovaly Šablony I + ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
• Budou muset vyplnit dotazník
• Předpokládaný termín otevření – s vyhlášením výzvy
• Avízo e-mailem ze strany MŠMT + zaslání verze WORD k pročtení
• Vyplňování na https://sberdat.uiv.cz/login
Pro všechny platí
• nebude vyhodnocováno vůči jiným subjektům, pouze vyhodnocení na
úrovni daného subjektu
• povinná šablona

Šablony
Šablony stávající
• Zůstávají s možnými drobnými obměnami (stejné jako u SŠ, případně
další podle jednání s EK)
• Snížení základního úvazku personálních šablon na 0,1 (neplatí pro
psychologa - v jednání)
• Úprava hodin v šablonách – bagatelní podpora
• 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)
• Bagatelní podpora 24 hod.

Šablony
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv – rozšíření na všechny oprávněné žadatele ve
výzvě (+ SŠ)
• Spolupráce pedagogů – různé varianty
Tandemová výuka
Tandemová výuka s odborníkem z praxe
Nové metody ve výuce
Sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol
• Setkávání s rodiči/veřejností

Šablony
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)
• Identifikace a podpora rozvoje talentu každého dítěte/žáka
• Projektové dny (výuka mimo školní prostředí)
• Šablony zaměřené na ICT (včetně reálných nákladů na vybavení
technikou)

Šablony
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
• Speciální školy nemohou podat ŽoP.

Žádost v IS KP14+
• Možnost žádost stáhnout/podat novou v případě nevyhovující žádosti
– průběžná výzva
• Rejstřík ROS – od 1.1.2018 nepůjde nijak obejít validace přes ROS při
vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+!
Registrace v ROS je povinností zřizovatele – obrátit se na něj, aby
zajistil – informovat při každé příležitosti školy i MAP!

Metodická podpora z projektu SRP
• Individuální a hromadné konzultace pro příjemce k realizaci projektů ve
stávající výzvě
• Web stránky projektu SRP – veškerá dokumentace k výzvě, vzorové
dokumenty, dokumenty pro inspiraci zde:
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostnidatabaze/sablony.ep/
• FAQ zde: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladeneotazky-k-sablonam.ep/
Po vyhlášení šablon II
• Hromadné konzultace formou seminářů pro žadatele ZUŠ a SVČ
• Individuální a hromadné konzultace pro žadatele ostatní
• Web stránky projektu SRP – veškerá dokumentace k výzvě, vzorové
dokumenty, dokumenty pro inspiraci, FAQ

Metodická podpora z projektu SRP
Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon
• Nejpozději s vyhlášením výzvy na šablony II
• Zveřejněn ve znalostní databázi projektu SRP
• Jak konkrétně je možno šablonu realizovat, co je z ní možné hradit.
O novinkách a aktualizaci FAQ Vás budeme pravidelně informovat emailovými zprávami

Šablony I – viz ukončené výzvy OPVVV (22,35)
•
•
•
•
•
•
•

Výpočet ZOR
Přílohy k ZOR
Kalkulačka k ZOR – verze z 5.ledna 2018
PN a OČR u personálních šablon
Nákup pomůcek
Karta účastníka OPVVV, systém IS ESF
Portfolio pedagogického pracovníka (vykázání indikátoru 5 25 10 - Počet pracovníků ve
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti)
• Publicita
Konzultační linka MŠMT:
Telefon: 234 814 777
E-mail: dotazyZP@msmt.cz

Děkuji za pozornost
Mgr. Irena Koťátková
Odborný poradce Centra podpory
kotatkova@nidv.cz
Tel: 774 246 412

