
Šablony III - novinky, chytáky, změny 

Hlavní parametry 
- Určeno jen pro ZŠ a MŠ 
- nižší alokace na školu než minule (200 tis) a celkově nižší alokace na výzvu 
- projekt nelze podat dříve než 6 měsíců před koncem II, tudíž lze očekávat, že na 

školy, které začaly později, se možná nedostane (?) 
- ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2021 
- projekt musí končit do 30. 6. 2023 

 
 

Povinné šablony a dotazníky 
- povinná šablona Projektový den ve výuce 
- pokud z dotazníku výstup bez této povinné šablony, tak zvolit jinou + projektový den 

(tedy de facto 2) 
- oproti předchozímu dotazníkovému šetření není nyní možné se v online verzi za 

jakýchkoliv okolností vrátit po finalizaci dotazníku k jeho úpravám či žádat o jeho 
znovuotevření. 

- dotazník lze vyplnit nejdříve 6 měsíců před koncem projektu a nejpozději do data 
konce realizace projektu 

 
 

K realizaci šablon obecně 
- “5/10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka“ = aktivita proběhne v 

rámci: a) jednoho školního roku; b) dvou školních roků, přičemž její realizace může 
být přerušena v období hlavních prázdnin (červenec, srpen) 

- Projekt nemusí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity každé podpořené osoby 
v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory (24 hodin). 

- Pokud je jako výstup šablony uvedena pracovní smlouva, DPČ, DPP, případně 
smlouva o poskytnutí služeb, znamená to, že na pracovníka musí škole vzniknout 
náklad. Není možné využít služby pracovníka bez nároku na honorář/zdarma. 

- Splnění výše úvazku/počtu hodin uvedeného v pracovní smlouvě či DPČ/DPP v 
jednotlivých měsících je ověřováno při kontrolách na místě, a to na základě 
předložených dokumentů obsahujících informace o počtu hodin souvisejících s 
úvazkem pracovníka v daném kalendářním měsíc- evidence docházky 
zaměstnance, podklad pro zúčtování mzdy/platu/odměny z dohody za daný 
kalendářní měsíc apod. 

- Kalkulačka indikátorů je nastavena primárně tak, že jsou v celkové hodnotě 
indikátoru 6 00 00 započítáni pouze účastníci v šablonách „Zahraniční stáže 
pedagogických pracovníků“ v MŠ a ZŠ. V případě, že škola volí i jiné šablony ze 
seznamu výše, je nutné je do indikátoru připočítat. K hodnotě z kalkulačky je tedy 
nutné připočítat i osoby, které se zúčastňují některé z těchto šablon: Sdílení 
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zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv; Tandemová výuka v ZŠ, pokud škola tyto šablony realizuje. 

 

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ 
- kdo zná Erasmus+, má vyhráno 
- Není možné realizovat stáže zaměřené na zvyšování jazykových kompetencí v cizím 

jazyce  
- stáž se musí konat v instituci, která se zabývá vzděláváním a výchovou heterogenní 

skupiny dětí a žáků či prací s heterogenní skupinou dětí a žáků v oblasti zájmového 
či mimoškolního vzdělávání (= tedy nejde to dělat v nějaké jazykovce zaměřené jen 
na dospělé) 

- Součástí stáže může být i absolvování odborných kurzů zaměřených na práci s 
heterogenní skupinou, tyto kurzy však nelze absolvovat samostatně bez 
praktické stáže v hostitelské instituci 

- počet dní stáže je omezen 5-20 dní = nemohu jet i jen na 1 den (pohraničí) :( 
- kalkulačka se mi jeví jako dobře udělaná: jeví se mi to tak, že pokud nastavím 

stáž např. na 5 dní ve škole, mohu to zkombinovat s nějakým jazykovým 
vzděláváním, které nebude součástí stáže (dopoledne do školy, navečer na kurz) a 
finančně se do toho vejdu (5 dní jazykový kurz v Margate v UK za 25 000 včetně 
cesty, ubytování v rodině a polopenze, částka dle kalkulačky 40 000) 

- samé plus: místo konání stáže lze v průběhu realizace změnit, není nutné 
předem znát cílovou školu 

- Pro všechny náklady aktivity v EUR bude použit aktuální kurz EUR/CZK stanovený 
Českou národní bankou v době vyhlášení výzvy = momentálně je v kalkulačce kurz 
25,5, ale to myslím včera neplatilo, možná ji aktualizují? 

- a pozor, je potřeba doložit také cestovní příkaz 
 

Využití ICT ve vzdělávání 
- stále platí, že částka na tuto šablonu nesmí být víc než 50% celkového rozpočtu 
- stále platí, že jen tablety a notebooky (ne smartphone) 
- Pokud dojde k záruční závadě zařízení, je možné po dobu vyřízení reklamace (30 

kalendářních dní) vykazovat hodiny vzdělávání i bez vadných zařízení, tj. s menším 
počtem než 10 zařízení, které stanovuje šablona. Pokud dojde k poškození zařízení, 
na které se nevztahuje záruka (vinou dětí, pedagogů apod.), musí škola poškozené 
zařízení nahradit, hodiny vzdělávání s menším počtem než 10 zařízení, není možné 
vykázat. 

 

Projektový den ve výuce 
- nově je nutné zvolit předem variantu, do c) se dle podrobného popisu vejde v 

podstatě všechno tvoření  
- a) polytechnické vzdělávání; 
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- b) environmentální vzdělávání; 
- c) podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení 

- d) kariérové poradenství (jen ZŠ) 
- nově je ohraničen počet dětí na projektový den: Jeden odborník může být využit pro 

skupinu maximálně 30 dětí 
- odborník: pozor na specifikaci (Za odborníka z praxe je považován také pracovník 

neformálního vzdělávání, např. pracovník dříve zapojený do tvorby vzdělávacích 
programů, zaměřených na propojování formálního a neformálního vzdělávání. Nesmí 
se tedy jednat o stávajícího pedagogického pracovníka školy ani o obecnou 
spolupráci s místními podniky, spolky, veřejnou správou) 

- zůstává nutnost uzavření DPP odborníkem nebo smlouvu s organizací 
poskytující službu 

- Realizace projektového dne ve výuce není striktně vázána na budovu školy, aktivitu 
lze realizovat v jiné budově nebo i v přírodě. 

- Projektový den lze realizovat i prostřednictvím připravených kurzů, které nabízí 
externí subjekty 

 

Projektový den mimo školu 
- odborník využit pro skupinu maximálně 30 dětí= když pojedu v jeden den busem 

s 50 dětmi někam do muzea, musím mít dva různé odborníky!! 
- Projektový den lze realizovat i prostřednictvím připravených kurzů, které nabízí 

externí subjekty 
- Odborníkem z praxe je pracovník, který je uznávaným odborníkem ve svém oboru, 

případně výkonným umělcem, výtvarným umělcem, rodilým mluvčím a působí ve 
svém oboru především v praxi, tj. mimo školní prostředí. 
 

 

Kluby 
- nově klub ICT - sem jde veškerá robotika a tak 


