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DOTAČNÍ TITULY
OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝVOJ, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město
Praha
Základní informace:

zde podrobně

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II
•

Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro
zájmové vzdělávání

•

Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč

•

Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ

•

Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový
poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)
Cíle výzvy Šablony II

•

•

Podpora společného vzdělávání
o

Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

o

Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

Podpora nových metod ve výuce
o

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

o

Výuka cizích jazyků metodou CLIL

o

Rozvoj dovedností v ICT

•

Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

•

Spolupráce s rodiči a veřejností

•

Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
Jaké aktivity jsou podporovány?
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•

Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové,
chůvy pro MŠ a kariéroví poradci

•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

•

Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

•

Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

•

Projektová výuka

•

Zájmové kluby
Jaká je výše finanční podpory?
Alokace výzvy: 6 mld. Kč - Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč; Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč
Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:

•

pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);

•

pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)

•

zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
Kdo může o dotaci požádat?

•

Mateřské a základní školy*

•

Základní umělecké školy*

•

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*
* Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT.
Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy (výzva bude vyhlášena jak pro méně rozvinuté
regiony, tak i pro více rozvinuté regiony).
Jak a kdy si zažádat?
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 2018 do
vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00.

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro emailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.
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Informace věcného charakteru včetně školení poskytuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV – pro
Plzeňský kraj – Mgr. Lucie Holacká - metodička pro vzdělávání - Čermákova 18, 301 00 Plzeň ; Mobil: 775 571
657 ; Telefon: 377 473 606 ; E-mail: holacka@nidv.cz)
•

Pro členské obce Místní akční skupiny Pošumaví – poskytuje bezplatné poradenství a pomoc při zadávání
žádostí o podporu do systému, se zpracováním monitorovacích zpráv, vypořádání připomínek k těmto zprávám,
zadávání dat do monitorovacího systému, kontrole na místě, ukončování realizace projektu a při přípravě
závěrečné zprávy o realizaci - Ing. Kaufnerová - tel. 720 982 170 - kaufnerova@masposumavi.cz

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR
Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy
mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc
školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.
Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a
aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo
území hl. m. Prahy
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
Délka trvání projektu

Datum
12. 12. 2018, od 00 hod
12. 12. 2018, od 00 hod
29. 11. 2019, do 14 hod.
24 měsíců nejpozději do 28. 2. 2022

Alokace na výzvu
830 000 000 Kč
Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů
Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
•

pro SŠ a VOŠ:
varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) vydanou po 1. lednu 2019:
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200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách
studia x 500 Kč);
varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. lednu 2019:
300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia
x 750 Kč);

•

pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty:
100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).
V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení je
maximální výše výdajů stanovena pro každý druh školy/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze
jednou. Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon
a jejich věcný výklad.

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis
může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5
000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).
Podrobnější informace jsou zde.

DOTAČNÍ TITULY PLZEŃSKÉHO
KRAJE - Odbor školství, mládeže a sportu

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v
roce 2019
Základní informace zde
Účel podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou
programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji. •
poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského
kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu • přispět k vytvoření
dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji • podpora sportovních
zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými
zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností • podpora organizací, které
pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje • podpora
infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení
handicapovaným sportovcům Dotační titul je v souladu se strategickým dokumentem Plán rozvoje sportu v
Plzeňském kraji, schváleným usnesením č. 669/18 Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 11. června 2018.
Důvod podpory
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Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti na území Plzeňského kraje. Podpora sportovní infrastruktury a
dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.
Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je
sportoviště, a žadatelé, kteří naplňují účel a cíle tohoto Programu dle čl. II. těchto Pravidel.
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, jež mají sportoviště
dlouhodobě svěřené do užívání s podmínkou doložení písemného souhlasu vlastníka sportoviště k žádosti a
doložení smlouvy o dlouhodobém užívání.
Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.
Žadateli nemohou fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji
nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu.
Preferováni budou žadatelé se sídlem v Plzeňském kraji.
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
Lhůta pro rozhodnutí

Datum
18. 12. 2018
17. 1. 2019 0:00:00
4. 2. 2019 23:59:59
31.12.2019

Financování
Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žÁdosti o dotaci
1 500 000 Kč
Administrátoři
Jméno

Email

Telefon Poznámka

Mgr. Dominika Bláhová dominika.blahova@plzensky-kraj.cz

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v
roce 2019
Základní informace zde
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Účel podpory
Cílem programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního
vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, znalost
reálií, podpora volnočasových aktivit v rámci mezinárodní spolupráce, zpřístupnění programu i mladým lidem,
kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni, příprava dětí a mládeže na
soužití ve sjednocené Evropě, podpora projektů realizovaných v rámci vzdělávacích programů Evropské unie a
dalších programů mezinárodní spolupráce, podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti
školství a výměn mládeže.
Předmět programu:
dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže
mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí
dvou- i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí
mezinárodní projekty a výměny mládeže
vzdělávací akce v zahraničí
spolupráce škol a školských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi z
oblasti partnerských regionů Plzeňského kraje

Důvod podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepcí podpory mládeže na období 2014 - 2020 a
rovněž navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži, která byla přijata Evropskou komisí 21. 11. 2001.
Potenciální žadatelé
viz Pravidla pro žadatele:
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje
cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
Lhůta pro rozhodnutí

Datum
18. 12. 2018
17. 1. 2019 0:00:00
4. 2. 2019 23:59:59
31.12.2019

Financování
Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci
100 000 Kč
Administrátoři
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Mgr. Barbora
Štychová

(stav v lednu 2019 – Plzeňský kraj)

Email
barbora.stychova@plzenskykraj.cz

Poznámka
referent na úseku mládeže a
+420377195745
sportu
Telefon

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci
v roce 2019
Základní informace zde
Účel podpory
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence
rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování
zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. ročníků
základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání
pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních
metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci
certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.
Důvod podpory
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence
rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování
zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. ročníků
základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání
pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních
metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.
Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto
Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel. Žadateli mohou být i zřizovatelé škol a
školských zařízení.
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
Lhůta pro rozhodnutí
Financování

Datum
18. 12. 2018
17. 1. 2019 0:00:00
4. 2. 2019 23:59:59
31.12.2019

PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ ZAMĚŘENÝCH NA DĚTI A MLÁDEŽ
URČENÝCH PRO ŠKOLY, ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, OBCE NEBO ORGANIZACE PRACUJÍCÍ
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

pro rok 2019

(stav v lednu 2019 – Plzeňský kraj)

Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 700 000 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci
80 000 Kč
Administrátoři
Jméno
Email
Telefon
Poznámka
Bc. Hana Dadučová hana.daducova@plzensky-kraj.cz +420377195321

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019
Základní informace zde
Účel podpory
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského
kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními
potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce. Maximální výše podílu dotace/příspěvku na
celkových nákladech projektu může činit až 80 %.

Důvod podpory
Podpora sportovní a tělovýchovné činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
Potenciální žadatelé
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti
tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící
na území Plzeňského kraje. Žadatelé musí mít ve svých stanovách uveden jako účel (poslání, hlavní předmět
činnosti) zaměření na tělovýchovu a sport dětí a mládeže. Podmínkou je prokazatelná členská základna dětí a
mládeže.1
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
1

Datum
18. 12. 2018
17. 1. 2019 0:00:00
4. 2. 2019 23:59:59

Sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje o svých členech do Rejstříku sportovních organizací, sportovců,
trenérů a sportovních zařízení MŠMT ČR do 30. 6. 2019. V průběhu kontroly či vyúčtování projektu bude
porovnáván údaj v rejstříku s údajem uvedeným v žádosti.
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Termín
Datum
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2019
Financování
Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci
200 000 Kč
Administrátoři
Jméno
Email
Telefon
Poznámka
Mgr. Lenka Novotná lenka.novotna@plzensky-kraj.cz +420377195322 referent na úseku mládeže a sportu
Ing. Karel Holan
karel.holan@plzensky-kraj.cz +420377195090

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji
Základní informace

také zde

Účel podpory
Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2840/18 ze dne 10. 12. 2018 dotační
program „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“. Tento program slučuje dva dotační programy z
roku 2018 – „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ a „Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže“.
Důvod podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepcí podpory mládeže na období 2014 - 2020.

Cílem programu je:
a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020,
b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
c) podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci Plzeňského kraje,
d) rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
e) vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit,
f) zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
g) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
h) podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci
a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
i) podpořit poskytování informací pro mládež.
Priority programu jsou:
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a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý
životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.,
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit,
c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň
budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru,
d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit,
e) podpora činnosti informačních center pro mládež.

Potenciální žadatelé
Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, obce a právnické osoby, jejichž projekt
naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl II. těchto Pravidel. Žadatelem může být
právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
Nelze podpořit projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s
dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020.
Výzva není určena:
pro organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
pro organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
pro organizace zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
na podporu organizací zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze
organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických
a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.),
na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Termíny
Termín
Zveřejnění
Žádosti od
Žádosti do
Lhůta pro rozhodnutí

Datum
18. 12. 2018
17. 1. 2019 0:00:00
4. 2. 2019 23:59:59
31.12.2019

Financování
Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 602 989 Kč
Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci
200 000 Kč
Administrátoři
Jméno
Ing. Karel
Holan

Email
karel.holan@plzenskykraj.cz

Poznámka
referent OP vzdělávání pro
+420377195090
konkurenceschopnost
Telefon

DOTACE Z IROP

PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ ZAMĚŘENÝCH NA DĚTI A MLÁDEŽ
URČENÝCH PRO ŠKOLY, ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, OBCE NEBO ORGANIZACE PRACUJÍCÍ
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

pro rok 2019

(stav v lednu 2019 – Plzeňský kraj)

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a
k samostatnému způsobu života
Základní informace odkaz zde
Účel podpory
Mezi podporované aktivity výzvy patří:
- stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a
školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení;
- nákup nemovitosti;
- pořízení vybavení.
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:
- škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
- školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických
center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti
o podporu.
Typy podporovaných projektů

Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vybudování či úprava školního poradenského pracoviště školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a §
48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zajištění bezbariérovosti školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, či školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Vybudování či rozšíření nebo modernizace prostor školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Potenciální žadatelé
- školy a školská zařízení
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termíny

PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ ZAMĚŘENÝCH NA DĚTI A MLÁDEŽ
URČENÝCH PRO ŠKOLY, ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, OBCE NEBO ORGANIZACE PRACUJÍCÍ
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

pro rok 2019
Termín
Zveřejnění

(stav v lednu 2019 – Plzeňský kraj)
Datum

30. 8. 2018, 14:00

Žádosti od

6. 9. 2018, 14:00

Žádosti do

27. 10. 2019 (ale ve výzvě je termín 27. 9. 2019??)

Financování
Popis
Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
456 000 000 Kč
Minimální/maximální požadovaná částka žádosti o dotaci 1 000 000/99 000 000 Kč
Časová způsobilost výdajů
1. 1. 2014 - 30. 9. 2022
Podpora
90 až 100 %
Kontakty
Kraj

Kontaktní osoba

Telefon

E-mailová adresa

Jihočeský
kraj

Ing. Kateřina Zahradníková

381 670 028

katerina.zahradnikova(at)crr.cz
iropjihocesky(at)crr.cz

Plzeňský
kraj

Ing. Jitka Dobrovská

371 870 029
703 162 060

jitka.dobrovska(at)crr.cz
iropplzensky(at)crr.cz

MAS Pošumaví – IROP – ZŠ a MŠ
Vazba na výzvu č. 68. IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SC 4.1

Základní informace odkaz zde
Účel podpory
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení kapacity předškolních zařízení péče o děti.
Hlavní podporované aktivity:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou
infrastruktury včetně vybudování přípojky
pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.)
-nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
-pořízení vybavení budov a učeben
-pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, zapsaných do školského rejstříku k datu vyhlášení výzvy MAS, všech zřizovatelů
bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
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- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě
nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti
72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Aktivita Infrastruktura základních škol:
Podporovány budou projekty zaměřené na stavební úpravy, modernizace a vybavení
prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích.
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro
základní vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve
vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
Oprávnění žadatelé
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- zařízení péče o děti do 3 let,
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- obce
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Aktivita Infrastruktura základních škol
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- obce
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Termíny
Termín

Datum

Zveřejnění

28. 12. 2018

Žádosti od

28. 12. 2018

Žádosti do

30.4.2019, 12:00

Financování
Popis
Částka
11.800.000 Kč
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
Minimální/maximální požadovaná částka žádosti o dotaci
500 000/2 000 000 Kč
Časová způsobilost výdajů
1. 1. 2014 – 31. 12. 2022
Podpora: ex-post
95 %
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Kontakty
Bližší informace poskytne manažer pro IROP Ing. Jan Kolář (tel. 720 982 176).
------------------------------------------------------

DOTACE Z MŽP
Plán výzev: 3. Q 2019 - vyhlášení téma „Přírodní zahrady“

DOTACE MŠMT
Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního
stravování žáků základních škol na rok 2019“
Cílem výzvy je navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících
činnost základních škol a činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a
školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti
zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.
Navázaná spolupráce by měla umožnit podporu školního stravování žáků a žákyň základních
škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a zlepšit podmínky pro
řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.
Žadateli o dotaci v rámci výzvy mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní formě
a) spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
b) nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
c) ústavu podle občanského zákoníku,
d) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů.
Na základě navázané spolupráce mezi NNO a ZŠ nebo školními jídelnami na vybraném
území bude poskytnutá dotace využita na úhradu nákladů ve výši rozpětí finančních limitů na
nákup potravin žákům, kteří splní kritéria stanovená touto výzvou a specifikovaná v popisu
projektu NNO. NNO dále zajistí nezbytnou administraci spojenou s činností podle odstavce 1,
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průběžné sledování a vyhodnocení dopadu podpory školního stravování podpořených žáků na
řádný průběh plnění povinné školní docházky těchto žáků.
NNO může dotaci použít na úhradu mzdových nákladů v případě, že na zajištění a realizaci
projektu se bude podílet zaměstnanec organizace a jeho činnost bude přímo spojená s
průběžným sledováním a vyhodnocením dopadu podpory školního stravování podpořených
žáků na řádný průběh plnění povinné školní docházky těchto žáků v období leden – srpen
školního roku 2018/2019 a dále v období září – prosinec školního roku 2019/2020, a to
způsobem podrobně popsaným v žádosti o poskytnutí dotace. Pracovní úvazek tohoto
zaměstnance hrazený z finančních prostředků dotace však musí být maximálně ve výši
poloviny plného úvazku.
V rámci výzvy lze podpořit pouze žáky, kteří jsou:
a) žáky základních škol bez ohledu na zřizovatele v případě, že základní vzdělávání v této škole není
poskytováno za úplatu, a
b) jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
Ministerstvo vyčlenilo pro tuto výzvu 30 mil. Kč.
(2) Dotace NNO bude poskytnuta zpravidla do 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
V odůvodněných případech může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 %
rozpočtovaných nákladů projektu.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 15. ledna 2019 do 12 hodin.
Garantka výzvy: PaedDr. Miroslava Salavcová - stravovani-zaci@msmt.cz
Podrobnosti zde.

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol

Program je vyhlášen na rok 2019 jako dvouetapový, přičemž první etapa programu je stanovena
pro období leden – srpen 2019, etapa druhá pro období září – prosinec 2019.

Záměrem programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního
školství od 1.1. 2020.
Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z
hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.
Oprávněným žadatelem je kraj v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 163 školského
zákona. Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy v územní působnosti kraje, jejichž
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zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí (dále jen „právnické osoby“), dodají kraji podklad k
žádosti za následujících pravidel a podmínek:
a) Program je určen pouze pro třídy právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol s ohledem na délku provozu dané mateřské školy/pracoviště.
b) Kraj může žádat pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy pouze za předpokladu, že potřebují dofinancovat rozdíl mezi úvazky potřebnými k
zajištění překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018 v
mateřské škole, maximálně však do výše odpovídající PHmax mateřské školy stanoveného v přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Bližší
informace v Metodice výpočtu PHmax pro předškolní vzdělávání zde: http://www.msmt.cz/file/48145/
c) Pro první etapu programu se bude při výpočtu PHmax vycházet z počtu tříd a průměrné délky provozu pracoviště vykázané ve výkazu S1-01 k 30. 9. 2018.
d) Pro druhou etapu programu se bude při výpočtu PHmax vycházet z počtu tříd a délky provozu stanovené ředitelem mateřské školy k 1. 9. 2019.
e) Výše požadovaného navýšení úvazků potřebných k zajištění cílených překryvů přímé pedagogické činnosti učitelů může na třídu činit maximálně 0,403
úvazku, tj. 2,5 hodiny denně. Financován bude pouze rozdíl mezi potřebným přepočteným počtem učitelů mateřské školy k zajištění překryvu 2,5 hodiny denně
v každé třídě a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů mateřských škol podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018.
f) Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) pro první etapu programu do 31. ledna 2019,
b) pro druhou etapu programu do 12. července 2019.
Garant programu: Ing. Eva Čonková Oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání
Tel.: 234 811 284
E-mail: eva.conkova@msmt.cz

Dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019
Cílem výzvy je zajištění základních podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských
žáků v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím projektů, které podporují předškolní
vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich účast v předškolním vzdělávání i připravenost na
úspěšné zahájení školní docházky, podporují spolupráci rodiny a školy v oblasti předškolního
a základního vzdělávání, přispívají k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole
a působí preventivně proti předčasnému ukončování vzdělávání romských žáků, podporují
úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy a napomáhají úspěšné
integraci romských a ostatních dětí a žáků prostřednictvím volnočasových aktivit.
Výzva směřuje na podporu takových aktivit, do kterých se mohou zapojit nejen romské děti,
ale také děti, které sdílejí společný prostor, aby bylo možné rozvíjet interkulturní dialog
a podpořit vzájemné porozumění v tomto procesu.
Tematické okruhy
Tematický okruh A - předškolní vzdělávání
Cílem okruhu je:
• podpora zvyšování účasti romských dětí v předškolním vzdělávání,
• podpora aktivit zlepšujících připravenost romských dětí na úspěšné zahájení školní docházky,
• podpora aktivit směřujících k zapojení romské rodiny do předškolního vzdělávání s cílem zvýšit
informovanost rodičů o přínosech předškolního vzdělávání pro jejich děti, uplatnit komplexní
přístup k předškolnímu vzdělávání romských dětí a provázat aktivity s činností ostatních
klíčových aktérů,
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• zvýšení spolupráce pedagogů mateřských škol a základních škol, příslušných odborných
pracovníků z oblasti vzdělávání a rodičů pro zajištění snazšího přechodu dětí z mateřské školy na
základní školu,
• podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů a
odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí,
• podpora aktivit vedoucích k odstraňování předsudků mezi minoritou a majoritou.
V projektech v této tematické oblasti bude obzvláště vysoce hodnoceno zapojení romského
asistenta znalého dané lokality pro zvýšení spolupráce romských rodin a školy.
Tematický okruh B - Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání
Cílem okruhu je:
• zvýšení informovanosti rodičů o přínosech předškolního vzdělávání pro jejich děti a zvýšení
zájmu romských rodičů o kvalitní vzdělání jejich dětí,
• aktivní spolupráce romských rodičů se školou a zapojení do aktivit předškolního a základního
vzdělávání,
• nastavení efektivní komunikace a spolupráce mezi romskými rodiči a školou,
• podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí odborných pedagogických i
nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí a žáků.
V projektech v této tematické oblasti bude obzvláště vysoce hodnoceno zapojení romského
asistenta znalého dané lokality pro zvýšení spolupráce romských rodin a školy. 4
Tematický okruh C - Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora úspěšného
přechodu na střední školu
Cílem okruhu je:
• podpora aktivit, které pomáhají romským žákům při překonávání obtíží v průběhu základního
vzdělávání,
• podpora aktivit zaměřených na prevenci předčasného ukončování vzdělávání romských žáků,
• podpora aktivit poskytujících informační a poradenskou podporu romským rodinám při volbě
povolání nebo dalšího vzdělávání žáků základních škol,
• podpora aktivit pro úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy,
• podpora aktivit k předcházení či řešení šikany na školách z důvodu etnicity,
• podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků v
oblasti inkluze romských žáků.
Tematický okruh D - Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky
Cílem okruhu je:
• podpora všestranného osobnostního rozvoje romských dětí a žáků prostřednictvím jejich
pravidelného zapojení do dlouhodobě realizovaných volnočasových aktivit,
• podpora společného setkávání dětí a mladých lidí z majoritní společnosti a z romské menšiny
prostřednictvím společných volnočasových aktivit, přičemž je vhodné, aby účastníky těchto
volnočasových aktivit byly také děti a mládež, kteří nejsou příslušníky romské menšiny,
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• podpora partnerství mezi neziskovými organizacemi, jejichž činnost se zaměřuje na práci s
dětmi a mládeží z romské menšiny, a ostatními neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s
dětmi a mládeží.
Oprávněnými žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, účelová
zařízení registrovaných církví a náboženských společností založené církví a náboženskou
společností pro poskytování charitativních služeb, veřejné výzkumné instituce, nadace, nadační
fondy (dále jen „NNO“), právnické osoby (včetně církevních) vykonávající činnost mateřské nebo
základní školy nebo školského zařízení zařazené do školského rejstříku, které se prokazatelně
věnují práci s romskými dětmi a žáky nejméně 1 rok.
Výše požadované dotace musí být minimálně 50.000,- Kč a maximálně 1.000.000,- Kč.
Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.
V odůvodněných případech může MŠMT rozhodnout o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu až
do výše 100 % nákladů rozpočtu projektu.

Žádost se podává vyplněním online formuláře na adrese: https://is-integrace.msmt.cz/
Žádost bude nejprve podána v online systému nejpozději do 11. 1. 2019. Žádost a čestné
prohlášení v listinné podobě budou následně poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT
do 14. 1. 2019.
Garant Výzvy: Mgr. Iveta Šmejcová, DiS.
Oddělení základního vzdělávání iveta.smejcova@msmt.cz - tel. 234 812 227
Podrobné informace zde.

Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu
pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením personálních kapacit školských
poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel
stanovených v tomto programu.
Krajský úřad předkládá do 11. ledna 2019 souhrnnou žádost za zařízení zřízená krajem, obcí,
dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem na území příslušného kraje. Jiní
oprávnění žadatelé předkládají žádost přímo MŠMT do 11. ledna 2019.
Zařízením se v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských služeb rozumí pedagogickopsychologická poradna (dále jen „poradna“) nebo speciálně pedagogické centrum (dále jen
„centrum“).
Garant programu: Mgr. Kristýna Olšáková
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Odd. speciálního vzdělávání - kristyna.olsakova@msmt.cz – trel. 234 811 309

UZAVŘENÉ VÝZVY - ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT NA
ROK 2019
Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019
– podáváno do 20. 11. 2018 do 14 hod Účelem dotace je přispět k snazší integraci dětí a žáků-cizinců do české společnosti
prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v
předškolním a základním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého
jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí
odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podporu spolupráce rodiny a
školy.
Dotaci lze žádat na rozvoj vhodných projektových aktivit, včetně personálního zajištění,
metodické podpory pedagogických pracovníků a materiálního vybavení, které přispívají k
naplňování cílů výzvy.
NE na aktivity, které jsou součástí běžné vzdělávací činnosti školy, ani na přímou výuku českého
jazyka v mateřské a základní škole.
Dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně
prolínat:
a. Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím
potřebám dětí a žáků-cizinců,
b. Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky,
c. Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání,
d. Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či
společenské,
e. Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti
vzdělávání dětí a žáků-cizinců,
f. Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.
Zvláštní důraz je kladen na zajištění podpory pro školy v obcích do 50 000 obyvatel.
Pro rok 2019 se na činnosti podpořené výzvou předpokládá vyčlenit celkovou částku ve výši
3 000 000 Kč.
…………….

Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019
Je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném
posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.
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Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol,
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a
školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících
s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do
společnosti a vzdělávacího systému České republiky.
Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žákůcizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit
počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žákůcizinců.
Dotace je určena na:
a) zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s
poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům,
b) zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné
výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb žáků-cizinců v souvislosti s jejich odlišným dosavadním
vzděláním či kulturními odlišnostmi,
c) zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na
učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a
základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

Oprávněným žadatelem je:
a) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol,
základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a
školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným
celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy,
b) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia
(v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její právní formu.
Výše dotace
Dotace bude poskytnuta v návaznosti na objem finančních prostředků vyčleněných na tento
program na dané období. Pro rok 2019 se v rozpočtu ministerstva na rozvojový program
předpokládá vyčlenit 42 410 tis. Kč.
Parametrem pro stanovení výše dotace bude předpokládaný počet dětí a žáků-cizinců uvedený v
žádosti.
Maximální možná výše dotace připadající na mzdové prostředky (mzdy/platy, ostatní osobní
náklady) bez zákonných odvodů a odvodů do fondu kulturních a sociálních potřeb na jedno
dítě/žáka a bude u všech příjemců stejná v návaznosti na celkový objem finančních prostředků
určených pro rozvojový program.
Výše ostatních nákladů pro jednu právnickou osobu je stanovena v maximální výši 15 % z částky
požadované na náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
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Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání
žádosti dle typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.
Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být školou příslušnému kraji doručena
do 9. listopadu 2018. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději
do 30. listopadu 2018.
Garant programu: Ing. Olga Jůnová,
odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání,
olga.junova@msmt.cz,
tel. 234 811 335
………………………………………………………………………….

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti
primární prevence rizikového chování na rok 2019
Výzva na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového chování obsahuje 2 moduly:
A.
Projekty individuální (projekty organizací uvedených v části II. na realizaci aktivit stanovených
v části II.)
B.
Projekty krajské (projekty krajů na realizaci aktivit stanovených v části III.).
Na Výzvu na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového chování je v rozpočtu ministerstva
vyčleněno 20 329 000 Kč, z toho:
A.
na modul Projekty individuální: 16 129 000,- Kč.
B.
na modul Projekty krajské: 4 200 000,- Kč.
1. Modul A – je zaměřen na poskytnutí dotace žádostem o podporu projektu (dále jen žádost)
v některé z níže uvedených aktivit::
a) Práce s dětmi, žáky a studenty (dále jen „žáky“) v těchto oblastech primární prevence
rizikového chování:
A.
B.
C.

Všeobecná primární prevence rizikového chování2
Selektivní primární prevence rizikového chování3
Indikovaná primární prevence rizikového chování4

b) Projekty zaměřené zejména na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání
odborné či laické veřejnosti: konference, internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat

2

„Všeobecná prevence“ se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové
skupiny, zohledňuje pouze její věkové složení.
3
„Selektivní primární prevence“ se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové
faktory pro vznik a rozvoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené než jiné skupiny populace.
4
„Indikovaná primární prevence“ je zaměřena na jedince, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové
faktory pro vznik a rozvoj rizikového chování, tj. jsou více ohroženi než jejich vrstevníci a jiné osoby běžné
populace, případně, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování.
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na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím
Evropského sociálního fondu)
c) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb např. výzkumy, sběr dat
Žádost může zahrnovat i více aktivit.

2.

3. Účelem poskytované dotace je podpora efektivních aktivit vedoucích ke snižování rizika
vzniku rizikového chování ve školním prostředí prostřednictvím navyšování kompetencí dětí,
žáků a studentů, dále pak pedagogů a rodičů prostřednictvím smysluplných dlouhodobých
aktivit směřujících k budování pozitivní hodnotové orientace a pozitivních životních návyků.

Např.
Typ primární prevence

Velikost skupiny

Maximální dotace na 1 aktivitu (na jednu
skupinu, v rozpočtu se uvádí dle skutečného
počtu skupin)

20 – 30 žáků

10 000,- Kč

10 – 20 žáků

15 000,- Kč

1 – 9 žáků

20 000,- Kč

Všeobecná

Selektivní

Indikovaná

Oprávněný žadatel
•
•
•

•
•

Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb.
V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy také jiná právnická osoba,
jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která
takové služby poskytuje.
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je zaměřený na podporu krajských projektů, které budou systémově zabezpečovat
vzdělávání, metodické vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů
ve školním prostředí v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde
o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které se
projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně
výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence
rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Modul B

2. Účel výzvy – modulu B:
a) Podpora krajů v zabezpečení systémové podpory témat primární prevence rizikového chování
(šikana, kyberšikana, závislostní chování, vandalismus, záškoláctví apod.).

Systémová podpora vzdělávání a tvorby metodik v oblasti primární prevence rizikového
chování.
Projekt musí zahrnovat minimálně tři z níže uvedených aktivit:
a) Vzdělávání – na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 150.000 Kč.
b) Metodické vedení – na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 80.000 Kč.
c) Předávání odborných informací - na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 20.000 Kč.
d) Evaluace - na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 80.000 Kč.

e) Úpravy ve školním prostředí - na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 20.000 Kč.
Vzdělávání - lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:

•
•

Vzdělávání školních metodiků prevence (min. 30 metodiků za rok)

•
•

Vzdělávání ředitelů škol (min. 20 účastníků za rok)

Vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách (min. 50 % metodiků v příslušném kraji za rok)
– maximální výše finanční podpory na 1 metodika prevence je 10 000,- Kč.
Vzdělávání pedagogických pracovníků škol (min. 30 účastníků za rok)

Metodické vedení - lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:

•
•
•

Vytvoření
metodiky
pro
školy
(min.
1
metodický
materiál
k dispozici
i ministerstvu)
Odborná konference (min. 1 odborná konference na dané téma – min. 60 účastníků celkem)
Tematický seminář (min. 2 odborné semináře na dané téma – min. 30 účastníků celkem)

školám,

ŠPZ

Předávání odborných informací - lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:

•

Publikování na internetových stránkách kraje, ministerstva, www.prevence-info.cz, internetových stránkách pedagogickopsychologických poraden a dalších odborných internetových stránkách (zveřejnění metodiky vytvořené pro školy, informace
o akcích, dobré praxi, dotační politice kraje).

•

Publikování v odborném časopisu (zveřejnění metodiky, informace o akcích, dobré praxi, dotační politice kraje)

Evaluace - lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:

•

Statistická data o problematice vyhlášeného tématu ze škol (realizace šetření ve školním prostředí na dané téma – min. 50 %
škol kraje)
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Statistická data o problematice vyhlášeného tématu z pedagogicko-psychologických poraden (realizace šetření v poradnách
kraje - min. 90 % poraden kraje)

Úpravy dokumentů ve školním prostředí - lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:

•
•
•

Úprava vyhlášeného tématu (dále jako „tématu“) pro daný rok ve školním řádu ve školách (vytvoření návrhu a poskytnutí
školám k využití)
Úprava
tématu
v preventivních
programech
škol
(vytvoření
návrhu
a
poskytnutí
školám
k využití)
Úprava tématu ve školních vzdělávacích programech (vytvoření návrhu a poskytnutí školám k využití)

Výzva a harmonogram řízení na programy primární prevence jsou vyhlašovány
a zveřejněny na internetových stránkách ministerstva a http://is-prevence.msmt.cz do 30. 7. 2018:
„Prioritou Výzvy MŠMT k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na
poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 pro krajské projekty
(modul B) je "Bezpečné klima v českých školách".“

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů, na období leden – srpen 2019“
Cílem tohoto programu je zajistit školám zřízeným územním samosprávným celkem,
dobrovolným svazkem obcí, soukromým zřizovatelem nebo registrovanými církvemi a
náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy (dále „církevní škola“), možnost využití asistenta pedagoga nad rámec
poskytovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek ustanovení § 17 a 18 vyhlášky č.
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů (dále „vyhláška“). Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga, který bude ve
třídě působit na základě § 18 vyhlášky, není podpůrným opatřením, nemůže být jako podpůrné
opatření financováno.
Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s
přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než pět. Zároveň však musí
být splněna podmínka ustanovení § 17 odst. 4 vyhlášky, a to že důvodem pro počet žáků s
přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšším než pět musí být plnění
povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 školského zákona nebo
se jedná o střední školu, konzervatoř či vyšší odbornou školu. Do uvedeného minimálního počtu
pěti dětí, žáků a studentů (dále „žáci“) se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.
O dotaci na asistenta pedagoga dle odst. 2 lze žádat pouze v případě, kdy je třída, oddělení nebo
studijní skupina naplněna do nejvyššího počtu žáků dle platných prováděcích předpisů. Do
celkového počtu se nezapočítávají žáci plnící školní docházku jiným způsobem (dle § 41 a § 34a
odst. 5 školského zákona).
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Oprávněným žadatelem je
• (1) Kraj, do jehož územní působnosti náleží žadatelé právnických osob vykonávající
činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem,
dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a
školských zařízení.
•

(2) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná
registrovanou církví nebo církevní škola, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Žádosti o financování asistentů pedagoga v tomto modulu na období leden – srpen 2019 musí
být příslušnému kraji doručeny do 27. 12. 2018. Kraj za školy uvedené v čl. 4 odstavci 3 zašle
souhrnnou žádost ministerstvu, nejpozději do 8. 1. 2019. V průběhu období leden – srpen 2019
mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 30. 5. 2019 v případě ZŠ, SŠ, VOŠ a do
30. 6. 2019 v případě MŠ, na adresu příslušného krajského úřadu.

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - pokusné ověřování na
období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 - 2. etapa v roce 2019
Cílem pokusného ověřování je:
a) ověřit zájem škol opakovaně využívat didakticky kvalitní výuku, kterou nabízejí vybraná muzea,
památníky a další typy paměťových institucí,
b) ověřit, zda se využíváním muzejně-edukačních programů rozšíří poznatková báze žáků
základních škol z oblasti společenskovědní a přírodovědní,
c) ověřit zda bude reálně posílena výuka průřezových témat díky nové vzdělávací nabídce
rozšířené o další typy kulturních institucí.
Také ověřit, jaké důvody brání zapojení škol do neformálního vzdělávání v paměťových institucích, a to
jak ze strany škol, tak ze strany paměťových institucí.
Účelem pokusného ověřování je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky
společenskovědních, ale i přírodovědných předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura v 72 základních školách, náležejících do
působnosti kraje a zapojených do pokusného ověřování již ve školním roce 2017/2018 a v 1. etapě
školního roku 2018/2019, a to prostřednictvím finanční podpory z prostředků státního rozpočtu, která
bude určena na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České
republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, a to včetně nákladů (služeb) souvisejících s dopravou, se
zajištěním vstupného a se zajištěním stravy, v případě dvou a vícedenních zájezdů též náklady spojené
s ubytováním, náklady související s ubytováním a další náklady (služby) související s realizací
pokusného ověřování, a dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování.
Oprávněným žadatelem je kraj.
Krajský úřad předkládá souhrnnou žádost za právnické osoby vykonávající činnost základní školy na území
příslušného kraje podle čl. 2 odst. 1, a to do 18. 12. 2018.
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Dotace je navržena na jednu školu a jednu etapu pokusného ověřování ve výši 120 000 Kč včetně DPH.
V rámci poskytnuté dotace škola navštíví za dané období minimálně dvě paměťové instituce. Dále
odměna učitelům - zpracovatelům podkladů pro vyhodnocení pokusného ověřování za určené období
ve výši 2 500 Kč. Celkový objem finančních prostředků činí 8 820 000 Kč.
Příjemce je povinen zavázat právnické osoby vykonávající činnost základní školy podle čl. 2 odst. 1
použít dotaci na náklady vzniklé od 1. 1. 2019, které budou uhrazeny nejpozději do 15. 8. 2019.
Kontaktní osoba pro pokusné ověřování:
Mgr. et. Mgr. Miroslava Hájková, e-mail: miroslava.hajkova@msmt.cz
Kontaktní osoba pro pokusné ověřování za NPMK – koordinátora pokusného ověřování:
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., e-mail: tomeskova@npmk.cz
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20, Malá Strana
118 00 Praha 1

