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Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

 
 
VÝZVA č.02_16_035 
Vyhlášení výzvy 20.12.2016 v Praze Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 

Tento program je součástí OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
(OPVVV) v programovém období 2014–2020.  
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na 
vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a 
jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 

 

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České 
republiky, mimo hl. m. Prahy. 
 
 

Na co lze dotaci využít? 

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím: 

- dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

- vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů 

 

Výzva pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního 

posílení:  

- školního asistenta 

- školního psychologa 

- speciálního pedagoga 

- sociálního pedagoga 

- koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele 

- školního kariérového poradce 

 

Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve 

výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Jak velkou podporu lze získat? 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 200 000 Kč a maximální částka na žadatele 

nesmí překročit částku 5 000 000 Kč. 



Jaký je způsob financování?  

Způsob financování je ex ante: 

Výše 1. zálohové platby: Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových 

způsobilých výdajů projektu.  

Výše 2. zálohové platby je stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu 

Proplacena bude ze strany poskytovatele podpory po schválení první průběžné ZoR projektu. 

Míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 

 

Kdo může o dotaci žádat? 

- střední školy  
- konzervatoře   
- vyšší odborné 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 jednoho žáka/studenta.  
 

- střední školy  
- a konzervatoře  

 
zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická 
osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v 
němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.  
 

Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu. 

V rámci této výzvy není partnerství povoleno.  

 

Kdy je možné o dotaci požádat? 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu byl 20. prosince 2016 a datum ukončení příjmu 
žádostí o podporu je do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději 
však do 30. září 2017 do 14:00 hodin.  
 

Jaká je délka trvání projektu?  

Délka trvání projektu je 24 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 
28. 2. 2020.  



Jaká je cílová skupina projektu?  

- Žáci středních škol a konzervatoří  
- Studenti vyšších odborných škol  
- Pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích 

pedagogických    pracovníků  
- Pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků  

 

 

Které aktivity pro střední školy projekt podporuje? 

- Personální podpora SŠ  
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ  
- Aktivity rozvíjející ICT na SŠ  
- Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ 

 

Jaké je věcné zaměření projektu? 

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem například: 

- čtenářské a matematické gramotnosti,  

- ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků,  

- kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, 

- podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů 

 

Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na: 

- osobnostní a sociální rozvoj pedagogů,  

- nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí,  

- umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů a personální podporu škol 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budování kapacit pro rozvoj škol II 

 

VÝZVA  02_16_032 – AVÍZO Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru 

 

Tento program je součástí OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
(OPVVV) v programovém období 2014–2020.  
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na 
vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a 
jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 
Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích 

pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V 

koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou 

dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání 

a kompetencí pro demokratickou kulturu. 

 

Na co lze dotaci využít a které aktivity pro střední školy projekt 

podporuje? 

- povinné aktivity 
- povinně volitelné aktivity 

 
 

Povinné aktivity:  
Aktivita č. 1: Řízení projektu  
 
 
Povinně volitelné aktivity:  
Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu.  
 
 
Aktivita č. 2: Formativní hodnocení  
(Individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení s 
individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení - ČŠI)  
 
Cílem je podpořit mateřské, základní a střední školy v zavádění tzv. formativního hodnocení a 
ve sbližování tzv. moderace hodnocení výkonů žáků.  
Zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol podpoří síťování škol ve formativních 
skupinách (centrech kolegiální podpory1).  
 
Hodnocení slouží k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a 
učení. 
 
 



Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků  
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč) 
  
Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí 

pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních 

škol, formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, 

implementaci digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové 

vzdělávání. 

 
 

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových 
kompetencí  
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč)  
 
Podpora realizace opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Tvorba, ověření 
a evaluace programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání s formálním 
vzděláváním a vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně 
zájmového) s pedagogy škol. Dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi 
neformálního vzdělávání.  
 
 
Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání  
(Individuální projekt tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 15 000 000 Kč)  
 
Podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů 
propojujících formální a neformální vzdělávání. Jejich kompetence se zvýší na workshopech 
pořádaných v celorepublikovém měřítku formou síťování v centrech kolegiální podpory2. 
Pracovníci v neformálním vzdělávání získají informace o možnostech uznávání výsledků v 
zájmovém a neformálním vzdělávání. Aktivita je zaměřena na budování personálních kapacit 
pro naplnění Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.  
 
 
Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího 
jazyka  
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 160 000 000 Kč)  
 
Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných 
školách a učilištích. Cílem je osvojení si efektivních metod výuky odborného cizího jazyka. Jako 
studijní a didaktické opory programů vzniknou digitální materiály pro výuku odborného cizího 
jazyka v jednotlivých oborech na úrovni A1-B1 dle SERR pro jazyky.  
 
 
 
Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu  
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 162 000 000 Kč) 



  
Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro 

demokratickou kulturu3. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do 

rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivita je 

zaměřena na realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této 

oblasti. 

 

Jak velkou podporu lze získat? 

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč 
 

Maximální výše výdajů:  
- 15 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5 
- 20 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4 

a 7 
- 30 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3 a 6 

 
Způsob financování ex ante: 
 
Výše 1. zálohové platby  
Projektům se způsobem financování ex ante bude poskytnuta první zálohová platba ve výši 
částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů za dvě první sledovaná období 
uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše 40 % předpokládaných celkových 
způsobilých výdajů projektu.  
 
 

 

Kdo může o dotaci žádat? 

 
- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 

- školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu  

- Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů  

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

- územní samosprávné celky  

- příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

- dobrovolné svazky obcí  

- právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního 
vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  



- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které 
současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové 
organizace) alespoň v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, 
c) vzdělávání, školení a osvěty. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými 
soukromoprávními subjekty pouze:  
spolek; pobočný spolek; ústav; obecně prospěšná společnost; nadace nebo 
nadační fond;  

registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 
právnická    osoba  

- zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování 
výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů  

- právnické osoby - akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující 
DVPP (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)  

- organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém 
rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Partnerství  - žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s 
partnerem/partnery. 

 
 

Kdy je možné o dotaci požádat? 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu byl 20. července 2017 a datum ukončení příjmu 
žádostí o podporu je 29. 09. 2017, do 10.00 hod. 
 

 
 

Jaká je délka trvání projektu?  

Minimální délka trvání projektu je 24 měsíců a maximální délka je 36 měsíců. 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2021. 
 
 

Jaká je cílová skupina projektu?  

- děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ  
- pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků 
- pracovníci ve vzdělávání 
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže 
- studenti vysokých škol (budoucí pedagogičtí pracovníci) 



Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014-2020 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020) 

Územní vymezení 

ČR - kraje: Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský 

Polsko – vojvodství:  

a) Dolnoslezské vojvodství (část území) 

•   podregion jeleniogórski 

•   podregion wałbrzyski 

•   podregion wrocławski (okres strzeliński) 

b) Opolské vojvodství 

•   podregion nyski a opolski 

c) Slezské vojvodství (část území) 

•   podregion bielski a rybnicki 

•   podregion tyski (okres pszczyński)  

Oblasti vhodné pro SŠ: 

PO3 – Vzdělání a kvalifikace 

• Příprava a realizace společného vzdělávání 

• Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce 

• Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému 

Kdo může žádat:  orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a 

zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a 

profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro 

územní spolupráci.  

PO4 – Spolupráce institucí a komunit 

• Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské 

společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni 

• Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 

• Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a 

sociálních a hospodářských partnerů 

Kdo může žádat: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a 

zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní 



neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro 

územní spolupráci, církve a náboženské spolky. 

Spolufinancování, systém financování a termíny 

• Celkem dotace činí 90% způsobilých výdajů. 

• Financování formou ex-post plateb. 

• Veškeré výdaje vykazovány v EUR – přepočet opět kurzem ECB platným v měsíci, kdy 

jsou výdaje předloženy kontrolorovi ke kontrole. 

• Zjednodušené vykazování výdajů (personální a režijní výdaje). 

Termín: leden 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


