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INFORMACE K ŠABLONÁM PRO ZŠ (k 5. 1. 2017) 

 

1. VÝZVA 

- v dubnu 2016 avízo, vyhlášení v květnu 2016 (č. 0216022) 

- průběžná výzva s alokací 4,1 mld. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2017 

- ukončení realizace projektů 31. 8. 2019 (tzn. nejzazší zahájení 1. 9. 2017) 

- další výzva se předpokládá 2019/2020 s novou alokací 

 

2. ALOKACE 

- min. 200 000; max. 200 000 + (počet dětí ve škole * 2 200,-) - (Počet dětí/žáků školy k 30. 9. 2016 

je zveřejněn u vyhlášené výzvy na webových stránkách MŠMT) 

- škola (IČ) podává pouze 1 žádost o podporu = 1 projekt, který může obsahovat více šablon = aktivit 

- způsob financování: ex ante (MŠMT → kraj → zřizovatel → MŠ) 

- výše 1. zálohové platby: stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše druhé 

zálohové platby je stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a proplacena bude 

ze strany poskytovatele podpory po schválení první průběžné Zprávy o realizaci projektu (podává 

se po 6 měsících od podpisu Rozhodnutí). 

- pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % 

celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

3.     DŮLEŽITÉ INFORMACE 

- výběr šablon musí respektovat výsledky dotazníkového šetření MŠMT provedené v prosinci 2015 

– žádost musí obsahovat alespoň jednu šablonu uvedenou v hodnocení dotazníků (oblast, která 

v dotazníkovém šetření byla nejhůře hodnocena) 

- je třeba pořádně zvážit objem aktivit, které škola je během 2 let schopna stihnout 

- rozpočet žadatel nesestavuje – pouze volí šablony a jejich počet (hodnoty indikátorů dle 

Kalkulačky indikátorů, která je přílohou výzvy a vyplněná součástí výzvy) 

- MŠMT kontroluje pouze povinné výstupy (při nižších platbách za šablony mohou být ušetřené 

finance použity na další nákupy, které ZŠ potřebuje. Doporučuje se (není podmínkou) nakupovat 

v souladu se šablonami /škola má šablony: psycholog, vzdělávání na inkluzi – za ušetřené peníze 

koupí např. kompenzační pomůcky, PC pro psychologa apod./) 

- žádost se podává před systém ISKP14+, kde je nutný osobní elektronický podpis statutárního 

zástupce (ředitele) nebo jím pověřené osoby 

- škola musí být registrována v Registru osob ROS (zápis provádí zřizovatel) 

- pro vzdělávací aktivity je třeba u každé zapojené osoby splnit bagatelní podporu 24 hodin 

 

4.     ŠABLONY PRO ZÁKLADNÍ 

1.  Personální podpora (IP 1, SC 1, SC 2) 

1. Školní asistent – personální podpora ZŠ 

2. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

4. Sociální pedagog – personální podpora ZŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (IP 1, SC 2 a IP 3, SC 1 ) 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: a) Čtenářská 

gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, e) Inkluze) 
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2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (varianty: a) Čtenářská 

gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, d) Mentoring) 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (varianty: a) Čtenářská 

gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, d) Mentoring) 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin 

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: a) Čtenářská 

gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, d) Mentoring) 

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin 

8. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

9. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: a) Čtenářská gramotnost, b) Matematická 

gramotnost, e) Inkluze) 

10. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

11. Tandemová výuka na ZŠ 

12. CLIL ve výuce na ZŠ 

13. Nové metody ve výuce na ZŠ (varianty: a) Čtenářská gramotnost, b) Matematická 

gramotnost, e) Inkluze) 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (IP 1 , SC 2) 

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

4. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ (IP 1, SC 2) 

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

5. KONKRÉTNÍ INFORMACE K ŠABLONÁM – konkrétně v Příloze 3 Přehled šablon 

 Školní asistent – min. 3 žáci ohrožení školním neúspěchem; podmínkou výkonu činnosti je splnění 

stejných kvalifikačních předpokladů; podpora 12-24 měsíců; úvazek 0,5 

 Školní speciální pedagog – min. 3 žáci s podpůrnými opatřeními 1. stupně; podmínkou výkonu 

činnosti je splnění kvalifikačních předpokladů; podpora 12-24 měsíců; úvazek 0,5 

 Školní psycholog - min. 3 žáci s podpůrnými opatřeními 1. stupně; podmínkou výkonu činnosti je 

splnění kvalifikačních předpokladů; podpora 12-24 měsíců; úvazek 0,5 

 Sociální pedagog - min. 3 žáci ohrožení školním neúspěchem; není pedagogický pracovník; 

podmínkou výkonu činnosti je splnění stejných kvalifikačních předpokladů; podpora 12-24 

měsíců; úvazek 0,1 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - musí se jednat o jeden 

vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin – nesplňuje bagatelní podporu; prezenční 

forma 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin; Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin - musí se jednat o jeden vzdělávací 

program DVPP o rozsahu minimálně 32 hodin – splňuje bagatelní podporu; prezenční forma 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin; Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin - musí se jednat o jeden vzdělávací 

program DVPP o rozsahu minimálně 56 hodin – splňuje bagatelní podporu; prezenční forma 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin; Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin - musí se jednat o jeden vzdělávací 

program DVPP o rozsahu minimálně 80 hodin – splňuje bagatelní podporu; prezenční forma 
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 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin - 

umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část; musí se jednat o 

jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin – nesplňuje bagatelní podporu; 

prezenční forma; Doporučený počet uchazečů pro volbu této aktivity je alespoň polovina 

pedagogického sboru. Aktivitu je proto třeba zvolit násobně podle počtu pedagogů, kteří se DVPP 

zúčastní. 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických 

pracovníků; 10 měsíců; vzdělávací cyklus 10 hodin – 6 hodin plánování a reflexe, 2 hodiny 

hospitace, 2 hodiny reflexe hospitace – nesplňuje bagatelní podporu; Vzdělávací cyklus bude v 

rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce. 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) - min. 2 

návštěvy; trvání 16 hodin (8h návštěvy, 8h příprava, reflexe...) – nesplňuje bagatelní podporu; 

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ ZŠ identifikuje oblast, ve které chce 

rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho identifikují „hostitelskou“ ZŠ a tu osloví s 

žádostí o spolupráci 

 Tandemová výuka na ZŠ – 2 pedagogové; 10 měsíců; Celý cyklus je tvořen 10 hodinami výuky a 10 

hodinami přípravy na výuku a reflexe. Jedná se celkem o 20 hodin vzdělávání každého pedagoga 

– nesplňuje bagatelní podporu 

 CLIL ve výuce na ZŠ - pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své 2kolegy v průběhu 5 po sobě 

jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 25 výukových lekcí cizího jazyka v délce 

trvání minimálně 60 minut. Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-

nejazykářem připraví 5 CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 20 

minut). Jeden cyklus tedy obsahuje celkem 30 hodin vzdělávání každého pedagoga-nejazykáře a 

sestává z 25 hodin výukových lekcí cizího jazyka a pěti hodin přípravy a reflexe CLIL minilekcí. Jako 

vzdělávaní se započítávají dva pedagogové-nejazykáři – splňují bagatelní podporu 

 Nové metody ve výuce na ZŠ – spolupráce pedagoga-experta se 2 pedagogy-začátečníky; 

pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy začátečníky minimálně 5 hodin; pedagog-

expert dále ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-začátečníkem připraví jednu minilekci 

(aktivita v jedné vyučovací hodině v délce cca 20 minut; Jeden cyklus obsahuje celkem šest hodin 

vzdělávání každého pedagoga-začátečníka a sestává z pěti hodin výukových lekcí nové metody a 

z jedné hodiny přípravy a reflexe minilekce. Jako vzdělávaní se započítávají dva pedagogové-

začátečníci – nesplňují bagatelní podporu 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ; Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – pro min. 6 žáků 

(min. 2 ohrožení školním neúspěchem); 5 měsíců; 16 schůzek v délce 90 minut a 1x týdně; na 

přípravu a reflexi dotace 2,5 hodin; pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost 

aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – doučování 3 žáků ohrožených školním 

neúspěchem; 5 měsíců; min. 16 hodin v délce 60 minut a to 1x týdně; pro naplnění výstupu je 

nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků 

 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - doučování 3 žáků ohrožených 

školním neúspěchem; 5 měsíců; min. 48 hodin v délce 60 minut a to 3x týdně; pro naplnění 

výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu 

zapsaných žáků 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – 12 hodin (doporučená 

forma realizace je šest setkání po dvou hodinách); setkávání se bude odehrávat ve skupině min. 8 

rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy; 
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6. VÝSTUPY 

1 personální šablona = 1 měsíc práce, tzn. na rok je třeba zvolit 12 šablon) 

DVPP = absolvent (osvědčení) 

Spolupráce pedagogů = účastník spolupráce (záznamy pedagogů) 

Setkávání s rodiči = setkání (prezenční listiny) 

 

7.    INDIKÁTORY (vyplňují se dle kalkulačky indikátorů – tzn. žádost nemusí obsahovat všechny níže 

uvedené indikátory 

 vykazované za projekt: 

6 00 00 – Celkový počet účastníků (podpořená osoba se prokazuje ve sledovaném období, ve kterém 

dosáhla bagatelní podpory)  

5 10 10 - Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost (každá 

organizace se započítává v rámci projektu pouze jednou)  

5 25 10 - Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti 

(pracovník se vykáže v rámci projektu jednou, po uplatnění nově získaných poznatků a dovedností v 

praxi) 

5 16 10 - Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích 

5 17 10 - Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích  

5 15 10 - Celkový počet dětí, žáků a studentů v podpořených organizacích  

 vykazované na šablonách aktivit: 
5 05 01 - Počet podpůrných personálních opatření ve školách (za školního asistenta, školního 

speciálního pedagoga, školního psychologa, sociálního pedagoga) 

5 40 00 - Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání 

5 26 01 - Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům 

5 26 02 - Počet platforem pro odborná tematická setkání 

5 12 12 - Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí 

 

 

 

 

 


