
ŠABLONY II – informace leden 2018

Číslo plánované výzvy 02_18_063

Plánované datum vyhlášení výzvy únor 2018

Plánované datum zahájení příjmu žádost zatm neupřesněno

Plánované datum ukončení příjmu žádost duben – červen 2019 (zatm není jisté)

Délka projektu 24 měsíců

Celková alokace 6.000.000.000,-

Maximální částka na jeden projekt 5.000.000,-

Maximální alokace pro MŠ, ZŠ, MŠ a ZŠ 300.000,- na subjekt + 2.500,- na dítě/žáka

Maximální alokace pro ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 100.000,- na subjekt + 1.800,- 

na dítě/žáka/studenta

Minimální alokace 100.000,-

Okruh oprávněných žadatelů MŠ, ZŠ, MŠ a ZŠ,

nově rozšířeno o ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ

Cílové skupiny pedagogičt pracovníci škol a školských 

zařízení, děti, žáci, studenti, rodiče

Nechystá se plošné dotazníkové šetření tak, jak tomu bylo v listopadu 2015 (dotazník MAP), 

kdy jeho vyplnění bylo podmínkou pro možnost čerpání financí prostřednictvím Šablon. 

Dotazník, který pro současné Šablony bude sloužit jako vyhodnocení projektu (a prokazuje

posun v případě indikátoru 5 10 10 – Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a

vzdělávání  a  proinkluzivnost),  bude  pro  projekt  Šablony  I  výstupní  a  zároveň  vstupní  

pro projekt Šablony II. Cílem je, aby na sebe Šablony navazovaly.

Pokud má škola pod svým REDIZO další jiný subjekt, který Šablony I nerealizoval (ŠD, ŠK, SVČ,

ZUŠ), bude vyplňovat dotazníky pro tyto subjekty – termín ještě není znám, bude upřesněn.

Dotazníky  pro  ŠD,  ŠK,  SVČ,  ZUŠ  budou vycházet  z  dotazníků  pro  školy  (MŠ/ZŠ),  ale  jsou

obsahově přizpůsobeny zaměření daných subjektů a obsahují menší počet otázek.

Dotazník bude pro školy zpřístupněn k vyplnění individuálně 6 měsíců před koncem realizace

prvního projektu.

AKTIVITY

Šablony  stávající zůstávají  s  možnými  drobnými  obměnami.  U  některých  šablon  dojde  

k rozšíření. Zrevidovány budou ty, o které nebyl takový zájem.



Dojde  ke  snížení  základního  úvazku  personálních  šablon  na  0,1  (neplat  pro  školního

psychologa) + půjde volit výše úvazku. Výše bagatelní podpory zůstane stejná (24 hodin).

Dojde  k  úpravě  hodin  u  DVPP  tak,  aby  bylo  možné  jednou  šablonou  dosáhnout  

na bagatelní podporu – hodinové dotace 8/16/24/80 hodin. DVPP ve výši 32/40/56 hodin se

po zkušenostech zruší. Dojde k rozšíření nabídky témat – ICT, polytechnické vzdělávání, MG,

ČG, inkluze, udržitelný rozvoj, environmentální výchova, osvěta.

Šablony nové se budou přebírat ze Šablon pro SŠ + VOŠ I – např. školní kariérový poradce 

(v rámci personální podpory), zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení ICT technika  

do výuky.  Podobné aktivity  budou zahrnuty pro SVČ,  ŠD a ŠK (včetně zájmových aktivit).

Aktivity pro ZUŠ budou zaměřeny např. na práci s mimořádně nadanými žáky, nové metody,

podporu školních souborů, spolupráci s rodiči apod. 


