Šablony pro MŠ a ZŠ
Oprávněný žadatel:
 Mateřské a základní školy; nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba
vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v
němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.
 Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle
školského zákona3 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském
rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno
dítě/žáka.

Forma a výše podpory
 Minimální výše podpory: 100 000 Kč
Maximální výše podpory: max. výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví dle vzorce:
pro MŠ / ZŠ: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 1 500 Kč)
V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka
200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400
000 Kč.
 Maximální výše podpory nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.
Míra dotace je 100 % způsobilých výdajů projektu
Termíny:
Vyhlášení výzvy: 31.3.2020
Podávání žádostí: od vyhlášení výzvy do 29.6.2021 do 14:00
Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců
Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců
Zahájení projektu: nejdříve po ukončení projektu šablon II
Ukončení projektu: nejpozději 30. června 2021
 Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony III je vyplnění
dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login. Ten bude sloužit jako
zhodnocení projektu šablony II a zároveň jako vstup pro šablony II. Žadatel musí zvolit
minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude v dotazníku vyhodnocena jako
nejslabší.
 Nově musí každý projekt předložený do výzvy Šablony III obsahovat Povinnou šablonu:
„Projektový den ve výuce (povinná aktivita)“. V případě MŠ se jedná o šablonu 3.I/9
Projektový den ve výuce (povinná aktivita), v případě ZŠ se jedná o šablonu 3.II/12
Projektový den ve výuce (povinná aktivita).
Dotazník lze vyplnit a žádost podat nejdříve 6 měsíců před koncem projektu šablony II.

I.

Aktivity pro mateřské školy:

Personální podpora
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ
3.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ:
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ (Není možné realizovat stáže zaměřené
na zvyšování jazykových kompetencí v cizím jazyce dle společného evropského referenčního
rámce pro jazyky )

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
Rozvojové aktivity MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.I/10 Projektový den mimo školu
Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

II. Aktivity pro základní školy:
Personální podpora
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
3.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ

3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ: Není možné realizovat stáže zaměřené
na zvyšování jazykových kompetencí v cizím jazyce dle společného evropského referenčního
rámce pro jazyky (A1-C2).

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.II/13 Projektový den mimo školu
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Škola si dle svého druhu (MŠ/ZŠ) do své žádosti o podporu může zvolit libovolný typ
šablony/kombinaci typů šablon v libovolném počtu tak, aby výsledná suma požadované
podpory na projekt respektovala minimální a maximální možnou výši podpory, splňovala
podmínku výběru povinné šablony Projektový den ve výuce (povinná aktivita) a zároveň
respektovala výsledky dotazníkového šetření.
Výběr musí být uvážlivý, aby škola mohla splnit všechny vybrané aktivity. Před podáním žádosti
o podporu je potřeba zjistit ochotu zapojit se do projektu a časové možnosti pedagogických i
ostatních pracovníků, v případě některých aktivit i rodičů. Stejně tak je potřeba zjistit
dostupnost požadovaných služeb, kurzů, pracovníků pro šablony personální podpory atd.
Žádost o podporu podává žadatel v aplikaci IS KP14+ na adrese https://mseu.mssf.cz/.

