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1. ÚVOD
Inspiromat může být v budoucnu upravován a doplňován o další rady a tipy na základě dalších
zkušeností, které budou přicházet s realizací jednotlivých projektů. Pro usnadnění vyhledávání informací
je v textu u příkladů dobré praxe uveden podle možností odkaz na databázi výstupů projektů OP VK
(https://databaze.op-vk.cz/) a pokud je to možné, také na stránky konkrétního projektu. Registrační
čísla projektů jsou použita z důvodu snadnější identifikace. Tipy na materiály k využití jsou skutečně
pouze příklady, nejedná se o kompletní výčet kvalitních materiálů. Názvy projektů a názvy výstupů
(příručky, metodiky apod.) vyznačujeme kurzívou.
Pokud níže v textu hovoříme o škole, jsou tím myšleny školy a školská zařízení, které jsou oprávněnými
žadateli ve výzvě na šablony II.
2. TIPY PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI PROJEKTU – PROJEKTOVÁ ČÁST
2.1

Příprava projektu

2.1.1 Sloučení škol po vyplnění dotazníků

Sloučené školy mají dvě možnosti, jak mohou postupovat:
• Pokud dojde ke sloučení škol a sloučené školy již před sloučením vyplnily dotazník, budou
při volbě aktivit zjednodušeného projektu vycházet z vyhodnocení již vyplněných dotazníků
původních škol. Škola může podat žádost o podporu a přiloží oba dotazníky. V případě, že
mají původní školy stejného typu (sloučení dvou MŠ, sloučení dvou ZŠ) shodně vyhodnocené
nejslabší oblasti, vybere škola jednu povinnou šablonu dle nejslaběji hodnocené oblasti.
V případě, že se nejslabší oblasti škol liší, potom škola musí vybrat odpovídající šablonu ke
každému dotazníku (musí tedy vybrat dvě šablony). Je potřeba, aby přílohou žádosti o podporu
byl dokument ke sloučení škol. Pro maximální výši dotace škola sčítá žáky původních subjektů.
•

Nová škola (vzniklá sloučením) zažádá o nové vyplnění dotazníku na e-mailové adrese konzultační
linky pro zjednodušené projekty: dotazyZP@msmt.cz. V době podání žádosti musí být zapsána
v Rejstříku škol a školských zařízení a vyplnit dotazník a podat projektovou žádost může až
po nejméně tříměsíční činnosti školy a současně až bude počet jejich dětí/žáků zveřejněn
u vyhlášené výzvy na webu MŠMT. Pokud jedna ze slučovaných škol dotazník vyplnila a druhá
ne, potom nová škola vyplní dotazník znovu. Je také možné, aby škola žádala pouze pro
tu část školy, pro kterou byl vyplněn dotazník. V takovém případě je vhodné, aby přílohou
žádosti bylo vysvětlení, proč je žádáno pouze pro část školy, a byly uvedeny identifikační
údaje obou původních škol.
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2.1.2 Do jaké výzvy podává projekt škola, která má pobočky v Praze a v některém z jiných krajů?

V případě, že škola má více detašovaných pracovišť v kombinaci Praha (více rozvinutý region) –
kraj (méně rozvinuté regiony), potom si musí vybrat, zda chce realizovat aktivity v pražské, nebo
mimopražské škole. Dopad aktivit musí být buď pouze do Prahy, nebo do méně rozvinutých regionů
a dle dopadu aktivit je vybírána buď výzva 63, nebo výzva 64. Do určení maximální částky pro projekt
se započítávají všichni žáci školy (tzn. žáci v pobočkách v Praze i v méně rozvinutých regionech).
Aktivity budou realizovány ve prospěch té části školy, která se nachází ve zvoleném regionu (ve výzvě
63 budou aktivity realizovány ve prospěch školy v méně rozvinutém regionu, ve výzvě 64 ve prospěch
školy v Praze). Realizace aktivit může probíhat nejen na území ČR, ale také na území států EU.
2.1.3 Délka realizace projektu

Délka realizace projektu musí být právě 24 měsíců. Tato délka musí být dodržena i v případě, že
zvolené šablony z časového hlediska nepokryjí celých 24 měsíců.
Příjemce může následně v době realizace projektu požádat o předčasné ukončení projektu právě
z důvodu, že byly naplněny všechny výstupy projektu. Žádost o předčasné ukončení projektu je třeba
podat prostřednictvím IS KP14+ poté, co bylo dosaženo účelu dotace – tj. ve zprávách o realizaci
byly doloženy a schváleny výstupy v min. výši 50% dotace.
2.1.4 Šablona Úspory k rozdělení

Ve formuláři žádosti v IS KP14+ je šablona „Úspory k rozdělení“.
Podrobné informace k šabloně Úspory k rozdělení jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele
a příjemce ZP, verze 3, v kap. 7.2 Změny projektu a doplnění projektu a v kap. 8.7 Úspory v projektu.
V žádosti o podporu je tato šablona již uvedena mezi šablonami na záložce Aktivity, ale žadatel ji
do žádosti o podporu nevybírá – pokud bude vybrána do žádosti o podporu, bude žádost vrácena
k dopracování!
Šablonu Úspory k rozdělení nelze využít jindy než při žádosti o změnu aktivit v IS KP14+, a to v případě,
že změnou aktivit by došlo ke snížení rozpočtu projektu. Rozdíl částek mezi původním rozpočtem
a novým rozpočtem příjemce zadává do celkových nákladů na aktivitu do šablony Úspory k rozdělení.
Jedná se o jedinou šablonu, kde je možné políčko celkové náklady na aktivitu šablony editovat.
Pokud ale v ZoR bude vykázána snížená personální šablona (např. z důvodu čerpání OČR), nečerpané
finanční prostředky se nezadávají do šablony Úspory k rozdělení. Nečerpané finanční prostředky
za personální šablonu jsou evidovány v systému IS KP14+ (MS2014+) a budou příjemcem vráceny
na konci realizace projektu.
Postup využití šablony Úspory k rozdělení:
• Škola/školské zařízení požádá o podstatnou změnu – výměnu šablony za jinou šablonu v rámci
stejného specifického cíle.
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•
•
•
•
•

Pokud je nově vybraná šablona levnější než původní – rozdíl ve finanční částce škola přesune
do této „šablony“.
Celkový rozpočet projektu se nemění, není nutné zasahovat do právního aktu – urychlení
administrace podstatné změny.
Důležité: peníze převedené do šablony Úspory k rozdělení škola neutrácí!
Pokud by se v této „šabloně“ provedenými změnami šablon shromáždilo dostatek finančních
prostředků, může si škola za tyto peníze vybrat další šablonu – prostřednictvím žádosti o změnu.
Finanční prostředky, které v této šabloně budou na konci realizace projektu, budou v závěrečné
ZoR započítány do vratky!

2.1.5 Výběr šablon a splnění bagatelní podpory

V projektech OP VVV je zavedena tzv. bagatelní podpora. Jedná se o minimální počet hodin
vzdělávání pedagoga v rámci projektu – tento minimální počet hodin by měl přinést určitý efekt
do každodenní práce pedagoga. Bagatelní podpora je v šablonách stanovena na min. 24 hodin
vzdělávání (u jiných výzev OP VVV až 40 hodin).
Ve výzvě na Šablony II je ovšem zásadní rozdíl oproti výzvě na Šablony I: Projekt nemusí být koncipován
tak, aby každá vzdělávaná podpořená osoba dosáhla minimální hranice bagatelní podpory!
Do bagatelní podpory se nezapočítávají výhradně šablony DVPP, využity mohou být všechny šablony,
jejichž výstupem je absolvent vzdělávání, tzn. i šablony zaměřené na různé formy vzájemné spolupráce,
společné výuky apod. Bagatelní podpora se týká pouze kmenových zaměstnanců žadatele (ne tedy
pedagogických pracovníků z hostitelské školy, jiných škol či studentů).
2.1.6 Indikátory

Výstupové indikátory (5 05 01, 5 40 00, 5 26 01, 5 26 02, 5 21 06, 5 12 12, 5 10 17)
• Indikátory výstupů jsou pevně spjaty s realizací šablon a jejich výše musí odpovídat zvoleným
šablonám. Hodnoty těchto výstupových indikátorů musí být vždy přesně opsány z kalkulačky
indikátorů.
• Výjimku z výše uvedeného pravidla tvoří výstupový indikátor 5 40 00 v případě, že jsou do
projektu vybrány šablony DVPP. Hodnotu indikátoru 1 zde tvoří 1 celý kurz, který v tomto
případě může být složen z jedné nebo několika šablon. Při stanovování cílové hodnoty
tohoto indikátoru je tedy nutno k hodnotě vypočítané kalkulačkou pro ostatní aktivity
přičíst ještě počet plánovaných DVPP stanovený s ohledem na jejich předpokládanou
délku. Hodnoty žadatel upravuje pouze v žádosti o podporu v IS KP14+, nikoliv přímo
v kalkulačce indikátorů!
Výsledkový indikátor 5 10 10 „Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání
a proinkluzivnost“
• V případě, že škola má více součástí, započítává se tolik organizací (součástí žadatele/příjemce),
kolik jich bylo zapojeno do realizace šablon II (byl pro ně vyplněn vstupní dotazník a následně
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pro ně byly v projektu vybrány a realizovány šablony). Např. MŠ+ZŠ budou 2 organizace
(pokud byl pro obě tyto součásti vyplněn dotazník a čerpány šablony). Pokud škola má např.
4 součásti (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠK), ale vstupní dotazník byl vyplněn pouze pro ZŠ a ŠD a pro tyto
součásti byly realizovány šablony, hodnota indikátoru bude 2.
Výsledkové indikátory statistické 5 15 10, 5 16 10, 5 17 10
• V žádosti o podporu je nutné vyplnit stávající (výchozí) hodnotu indikátorů k datu finalizace
žádosti a předpokládanou cílovou hodnotu indikátoru (v době ukončení projektu).
• Tyto indikátory jsou statistického rázu a nedosažení cílové hodnoty není sankcionováno.
Výsledkový indikátor 5 25 10 „Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti“
• Tento výsledkový indikátor souvisí s výstupovým indikátorem 5 40 00 a ukazuje, že získané
znalosti a dovednosti z šablon osobní a profesní DVPP, tandemové výuky, sdílení zkušeností
atd. pedagog využívá v praxi. Zároveň se do tohoto indikátoru počítají pouze kmenoví
zaměstnanci školy (nebudou počítáni spolupracující pedagogové z jiných škol/školských
zařízení či spolupracující studenti).
• Je-li zvolena šablona s výstupovým indikátorem 5 40 00, Počet podpořených osob – pracovníci
ve vzdělávání, musí současně na úrovni projektu vykazovat výsledkový indikátor 5 25 10
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti
a v okamžiku překročení hranice bagatelní podpory u každého podpořeného pracovníka
také milník 6 00 00 Celkový počet účastníků - bude však ponížen o opakující se osoby,
protože se v indikátoru 5 25 10 a 6 00 00 vykazují fyzické osoby. Příklad: pan učitel Novák
půjde na tři vzdělávání DVPP, tandemovou výuku a sdílení zkušeností. V projektu se vykáže
v indikátoru 5 40 00 – jako hodnota 5 (pět vzdělávacích aktivit), 1 v indikátoru 5 25 10
a 1 v indikátoru 6 00 00 (jedna fyzická osoba).
Milník 6 00 00 (bagatelní podpora)
• Tento indikátor souvisí s dosažením bagatelní podpory v rozsahu minimálně 24 hodin vzdělávání
u podpořených osob – pedagogických pracovníků.
Výsledkové indikátory a indikátor milníku kalkulačka indikátorů nepočítá přesně. Jedná se
o konkrétní podpořené osoby a ty kalkulačka nerozpozná. Hodnoty, které kalkulačka u těchto
indikátorů spočítá, je potřeba při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ upravit na skutečné
hodnoty podpořených osob! Hodnoty upravujte pouze v žádosti o podporu v IS KP14+, nikoliv
přímo v kalkulačce indikátorů!
2.1.7 Kalkulačka indikátorů (povinná příloha žádosti o podporu)

Jak již bylo výše uvedeno, kalkulačka indikátorů v indikátoru 5 40 00 nenapočítá hodnoty související
s výběrem šablon DVPP. Hodnoty indikátorů 5 25 10 a 6 00 00 vypočítá pouze orientační.
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Proto je nutné, aby žadatel do žádosti o podporu hodnoty těchto indikátorů dopočítal, a to
v případě, pokud do projektu vybral šablony z tématu Osobnostně sociální a profesní rozvoj.
Při tom je třeba brát v potaz, že pedagogové z jiné školy/školského zařízení nebo studenti VŠ, zapojení
do realizace těchto šablon:
• započítávají se do indikátoru 5 40 00 (automaticky spočítá kalkulačka indikátorů na základě
výběru šablon, ve kterých tito pedagogové/studenti mohou být zapojeni – počítá počet
zapojených pedagogů v šabloně bez ohledu na to, odkud jsou),
•

nezapočítávají se do indikátorů 5 25 10 a 6 00 00.

Jak tedy spočítat výsledné hodnoty indikátorů podpořených osob?
K hodnotě indikátorů 5 40 00, kterou vypočítá kalkulačka, je nutné připočítat pedagogy, kteří projdou
šablonami DVPP (pokud žadatel tyto šablony do projektu vybral). Příklad:
• Pokud je vybráno 5 šablon DVPP a absolvováno bude 5 kurzů po osmi hodinách – doloženo
5 osvědčení – podpořeno 5 osob – připočítá se hodnota 5.
•

Pokud je vybráno 5 šablon DVPP a absolvovány budou 3 kurzy po 8 hodinách a jeden kurz
v délce 16 hod. – doložena 4 osvědčení – podpořeny 4 osoby – připočítá se hodnota 4.

Indikátor 5 25 10 – hodnotu uvedenou v kalkulačce je třeba do žádosti o podporu celou přepočítat:
• započítá se každý pedagog žadatele, který se bude účastnit některé ze šablon osobnostně
sociálního a profesního rozvoje!
• pedagog školy/školského zařízení se započítává pouze jednou – hodnota indikátoru může
být nižší než zvolený počet těchto šablon – nezapočítávají se pedagogové z jiných škol/
školských zařízení a studenti VŠ, některý z pedagogů bude realizovat/projde vzděláváním ve
více šablonách.
Indikátor 6 00 00 – milník dosažení bagatelní podpory 24 hod. – hodnotu uvedenou v kalkulačce je
třeba do žádosti o podporu celou přepočítat.
V případě výběru šablony Zapojení odborníka z praxe nebo CLIL ve výuce bude pedagog žadatele do
milníku započítán vždy. Pokud v projektu bude taková šablona vybrána vícekrát – je nutné naplánovat,
kteří pedagogové budou zapojeni do realizace a jakým způsobem.
Příklad 1:
Šablona Zapojení odborníka z praxe je vybrána do projektu 3x
• 2 šablony bude realizovat pedagog XY (projde vzděláváním v celkové délce 2 x 25 hodin)
•

1 šablonu bude realizovat pedagog YZ (projde vzděláváním v délce 25 hodin)
 Do 5 40 00 bude započítána hodnota 3
 Do 5 25 10 bude započítána hodnota 2
 Do 6 00 00 se započítá hodnota 2 (za dvě osoby, které dosáhly min. 24 hodin podpory)
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