
Minimální výše projektu: 
100 000 Kč

Maximální výše projektu:
Bude stanovena na základě počtu 
zapojených ZŠ se 179 a méně žáky v daném 
kraji, odpovídající výše úvazků podpůrných 
pedagogických pozic a délky realizace 
projektu.

Minimální délka realizace projektu: 
2 roky

Maximální délka realizace projektu: 
do 31. 12. 2024

Podání žádosti o podporu: 
25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin 
v aplikaci IS KP21+ na webu:

Poradna by měla začít realizaci projektu 
nejpozději k 1. 1. 2023, tj. podat žádost 
o podporu nejpozději do 31. 3. 2023, aby
byly splněny podmínky výzvy.

KONZULTAČNÍ LINKA PRO 
ŠABLONY OP JAK
e-mail: sablony.poradny@msmt.cz 

tel.: 234 814 777 

Více informací na webu:

ŠABLONY OP JAK
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ 

PORADNY

Finanční prostředky na aktivity bude možné čerpat z výzvy ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I 
s celkovou alokací 9 mld. Kč.

CÍL VÝZVY

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu 
a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky 
a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím 
podpůrných personálních pozic, vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného 
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění 
inovativních metod výuky.

V první vlně šablon OP JAK bude za pomoci 
prostředků ESF+ zajištěna pilotáž a ověření návrhu 
institucionalizace podpůrných pedagogických 
pozic školního psychologa a školního speciálního 
pedagoga.

Cílem je, aby od 1. 1. 2025 byly pozice školního 
psychologa a školního speciálního pedagoga 
financovány z prostředků státního rozpočtu.

Pokud má škola 179 a méně žáků, školní 
psychologové a školní speciální pedagogové budou 
zaměstnanci poradny. Poradny navážou spolupráci 
se základními školami v rámci kraje, ve kterém 
působí, a uzavřou s nimi smlouvu o spolupráci.

Základní školy se 180 a více žáky mohou využít 
na tyto podpůrné pedagogické pozice šablony 
samostatně.

PŘEHLED ŠABLON PRO PPP

Sdílený školní speciální pedagog ZŠ 
Sdílený školní psycholog ZŠ

OPJAK.cz
MSMT.cz

OPJAK.cz/vyzvy

iskp21.mssf.cz

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

https://iskp21.mssf.cz/
https://opjak.cz/vyzvy/



