Doplnění semináře Realizace projektů ve výzvě Šablony II – v Praze 7. 11. 2018 a
v Pardubicích dne 27. 11. 2018

Upřesnění aktivity Projektový den mimo školu (pro všechny subjekty), pokud by subjekt
volil tuto aktivitu vícekrát a využil ji jako vícedenní projektové dny.
Aktivita Projektový den mimo školu je primárně plánována jako jednodenní aktivita v době
vyučování ve škole/školském zařízení a je plně hrazena z dotace.
Aktivity lze zvolit násobně a není zakázáno je realizovat jako vícedenní projektové dny. Potom
je nutné splnit následující:
Dopravit se do místa projektového dne, které bude vzdáleno min. 10 km dle kalkulačky,
která je zveřejněna u šablony.
Realizovat projektovou výuku v délce min. 4 vyučovací hodiny.
Pokud budou žáci/účastníci přespávat, potom už není potřeba ujet další cestovní
vzdálenost po skončení projektové výuky – je tedy možné přespat v místě projektového
dne.
Druhý projektový den je nutné se dopravit do místa projektového dne, které bude
vzdáleno min. dalších 10 km od místa přespání a tam realizovat projektovou výuku
Tj.: Jeden projektový den – vždy je nutné realizovat dopravu minimálně 10 km a 4
hodiny běžné výuky/vzdělávání.
Nejedná se o výlet, nebo školu v přírodě. Jedná se o projektovou výuku se zapojením
žáků dle popisu aktivity v Příloze č. 3 výzvy Šablony II.
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Ubytování si mohou žáci hradit sami. Zároveň však upozorňujeme, že úhrada v rámci
projektových dnů nesmí vyřadit z účasti na projektovém dnu žáky ze sociálně slabšího
prostředí. Jedná o aktivitu v době vyučování, které mají možnost účastnit se všichni žáci. Nelze
se neúčastnit výuky z finančních důvodů. Související náklady s realizací aktivity je možné
pro žáky zaplatit z prostředků dotace.

Doplnění k aktivitě Využití ICT ve vzdělávání
- Rozložení realizace aktivity při zvolení varianty 64 týdnů
Při stanovení týdnů, ve kterých bude škola/školské zařízení využívat tablety a notebooky, lze
vycházet z ustanovení v podrobné specifikaci šablony: „Na plnou hodnotu realizace aktivity
a pořízení 10 zařízení má škola nárok pouze, pokud bude využívat mobilní zařízení ve výuce
64 hodin průběžně po dobu 64 týdnů.“ Z tohoto ustanovení vyplývá:
1. 64 hodin výuky nelze realizovat v době kratší než 64 týdnů.
2. 64 hodin výuky lze realizovat během 64 týdnů, i pokud by se nejednalo o „po sobě
jdoucí týdny“, ale jednalo by se o 64 týdnů v době realizace projektu.
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Využití ICT lze při zvolení varianty 64 týdnů, které odpovídají cca 2 školním rokům,
rovnoměrně rozložit do dvou let realizace projektu, aniž by se muselo jednat o týdny po sobě
jdoucí.
- Rozložení realizace aktivity při zvolení varianty 32 týdnů
Pokud si škola vybrala variantu realizace 32 týdnů, vybrala si variantu pro využívání ICT
odpovídající cca jednomu školnímu roku. Podmínkou šablony sice není, že se musí jednat o 32
po sobě jdoucích týdnů, ale z pedagogického hlediska je vhodné zachovat určitou kontinuitu
aktivity. Doporučujeme, aby využití ICT v tomto případě odpovídalo cca jednomu školnímu
roku, resp. 12 měsícům (se začátkem kterýkoliv kalendářní měsíc).

Veřejné zakázky – semináře DVPP
Během semináře bylo uvedeno, že v případě veřejné zakázky na službu, semináře DVPP, lze
odděleně soutěžit semináře dle jejich obsahového zaměření – tj. za jeden funkční celek jsou
považovány kurzy zaměřené na určitou oblast (např. oblast čtenářské gramotnosti, ICT, cizí
jazyky).
Doplňuji, že tento výklad MŠMT je uveden ve videotutorialu veřejných zakázek pro
zjednodušené projekty v jeho 12. minutě. Videotutorial je uveden přímo u výzvy 63 v části
Základní informace, ve spodní části obrazovky: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Upřesnění k ukončení účasti pedagoga v projektu – karty účastníka v IS ESF 2014+
Dotaz: Při ukončení účasti podpořené osoby (pedagoga) se na vytištěné kartě účastníka nebo
přímo v IS ESF 2014+ zaznamenává datum konce realizace projektu nebo datum ukončení
aktivity, které se pedagog účastnil?
Odpověď: Doporučuji vycházet z ustanovení v aktuální Uživatelské příručce IS ESF2014+,
kap. 5.2.2 Datum výstupu z projektu (verze 1.3 – str. 65-66): „Údaj do pole Datum výstupu
z projektu zaznamenává příjemce nebo zástupce příjemce až ve chvíli, kdy podpořená osoba
zcela v projektu končí účast, tudíž se v projektu nebude účastnit jiných aktivit (podpor).“
Z tohoto vyplývá, že datumem nemusí být konec realizace projektu, ale i datum dřívější (datum
ukončení aktivity pro příslušného pedagoga).
Zapsala: Mgr. Lucie Karešová, 15. 11. 2018, revidováno dne 28. 11. 2018
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