
 

 

 

ŠABLONY II - OP VVV  
 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného 
vykazování. 
 
Příjem žádostí:       02/2018 – 06/2019 
Nejdříve možné datum zahájení projektu: 1. 8. 2018 
Nejzazší datum ukon čení projektu:   31. 8. 2021 
Minimální výše rozpo čtu:    100 000 Kč 
Délka trvání projektu:     24 měsíců 
Výše dotace:      100% 
 
Podporované aktivity (témata jednotlivých šablon):  

o personálního posílení - školní asistent, školní psycholog, speciální pedagog, sociální 
pedagog, příp. chůva v MŠ, 

o osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou DVPP (čtenářská, matematická, cizí 
jazyky, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT, kariérové 
poradenství, projektová výuka), 

o aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT, 
o vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, 
o spolupráce s rodiči dětí a žáků, 
o kariérové poradenství žáků, 
o nákup pomůcek a vybavení v souvislosti s výše uvedenými tématy. 

Oprávn ění žadatelé: 
• Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní 

kluby nezřizované organizačními složkami státu. 

Cílová skupina: 
• Děti v MŠ. 
• Žáci ZŠ a ZUŠ. 
• Děti v přípravných třídách základních škol. 
• Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti). 
• Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, SVČ včetně vedoucích pedagogických pracovníků. 
• Rodiče dětí a žáků, veřejnost. 

 

Další podmínky výzvy: 

• Min. velikost projektu je 100 tis. Kč, maximální velikost projektu je odvozena od počtu dětí/žáků 
školy, tj. 300 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 500 K č) = maximální částka na školu.  

• Výběr aktivit musí zohledňovat výsledky dotazníkového šetření dostupného na webu 
https://sberdat.uiv.cz/login . Další aktivity si školy mohou libovolně vybrat podle toho, které jim 
nejlépe vyhovují a jsou pro ně nejvíce potřebné. 

• Žádost se podává v  informačním systému MS2014+. 
• Projekt ve výzvě Šablony II již nemusí  být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity každého 

podpořeného pedagoga dosahovaly v souhrnu minimální hranice 24 hodin. 
 


