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Program

• Statistika I., II. a III. vlna šablon

• Konzultační linka 

• Ukončování projektů 

• Překryvy aktivit

• III. vlna šablon – změny oproti II. vlně



Statistika I. vlna šablon

Stav projektů k 13. 9. 2021 Výzva 22 Výzva 23

Počet žadatelů 6 754 614

Počet realizovaných projektů 4 659 451

Počet schválených zpráv o realizaci 17 129 1 688

Počet projektů s ukončenou realizací 4 659 451

Počet schválených změn 6 187 614



Statistika I. vlna šablon

Období realizace: 1. 8. 2016 – 31. 8. 2019, 24 měsíců 

Největší zájem o šablony dle počtu škol, jež si je zvolily:

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (2.166 škol)

• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (1.881 škol)

• Školní asistent - personální podpora MŠ (1.764 škol)

Nejvíce volené šablony (dle počtu zvolení):

• Školní asistent - personální podpora MŠ (28.552, 1 šablona = 0,5) 

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (28.424)

• Školní asistent – personální podpora ZŠ (26.058, 1 šablona = 0,5)



Statistika II. vlna šablon

Stav projektů k 13. 9. 2021 Výzva 63 Výzva 64

Počet žadatelů 7 495 691

Počet realizovaných projektů 5858 478

Počet schválených zpráv o realizaci 13 188 1 138

Počet projektů s ukončenou realizací 4 249 345

Počet schválených změn 10 382 901



Statistika II. vlna šablon

Období realizace: 1. 8.  2018 – 28. 2. 2022, 24 měsíců + 6 měsíců 
prodloužení

Největší zájem o šablony dle počtu škol, jež si je zvolily:
• Školní asistent – personální podpora MŠ (2.642 škol)
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (2.283 škol)
• Projektový den ve škole – MŠ (2.253 škol)

Nejvíce volené šablony (dle počtu zvolení):
• Školní asistent - personální podpora MŠ (263.335, 1 šablona = 0,1)
• Školní asistent - personální podpora ZŠ (160.217, 1 šablona = 0,1)
• Chůva – personální podpora MŠ (99.160, 1 šablona = 0,1)



Statistika III. vlna šablon

Stav projektů k 18. 10. 2021 Výzva 80 Výzva 81

Počet žadatelů 6 814 647

Počet zaregistrovaných žádostí o
podporu

5 318 451

Počet schválených zpráv o realizaci 990 94

Počet projektů s ukončenou realizací 67 7

Počet schválených změn 455 34



Statistika III. vlna šablon

Období realizace: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023, 12 - 24 měsíců 

Sledovaná období: 2 (6 měsíců, 6 – 18 měsíců)

Největší zájem o šablony dle počtu škol, jež si je zvolily:
• Projektový den ve výuce – MŠ (3.945 škol)
• Projektový den ve výuce – ZŠ (3.405 škol)
• Školní asistent - personální podpora MŠ (2.813 škol)

Nejvíce volené šablony (dle počtu zvolení):
• Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ (48.577.866 - počet 

aktivit = celková finanční částka zvolených stáží) 
• Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ (12.355.942 - počet 

aktivit = celková finanční částka zvolených stáží)
• Školní asistent – personální podpora MŠ (170.059, 1 šablona = 0,1)



Personální šablony
(přepočet na plné úvazky na 2 roky)

Mateřské školy I. vlna II. vlna III. vlna

Školní asistent 594,8 1 097,2 708,6

Školní speciální pedagog 18,8 38 28,8

Školní psycholog 3,7 9,7 6,7

Školní sociální pedagog 2,2 3,8 2

Chůva 414,2 413,2 162,3



Personální šablony
(přepočet na plné úvazky na 2 roky)

Základní školy I. vlna II. vlna III. vlna

Školní asistent 542,9 667,60 445

Školní speciální pedagog 277,8 310,2 183

Školní psycholog 188,4 237,2 158,5

Školní sociální pedagog 13,8 18,7 18,2

Školní kariérový poradce - 41,2 27,5



Další personální šablony – II. vlna
(přepočet na plné úvazky na 2 roky)

ŠD/ŠK SVČ ZUŠ

Školní asistent 291,6 177,5 27,8

Školní speciální pedagog 33,7 - 0,2

Školní sociální pedagog 4,7 9,9 -

Školní kariérový poradce - 12,2 -

Koordinátor spolupráce - - 20,9



Konzultační linka

• Zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním 
žádostí o podporu a realizací projektů

• Podpora příjemcům při práci v IS ESF2014+

• Komunikace s příjemci ohledně včasného předkládání zpráv o 
realizaci, zasílání informace k otevření závěrečného dotazníku

• Konzultace funkčnosti systému IS KP14+ po aktualizacích, 
odzkoušení nových funkcionalit 

• Rok 2020: 9 868 hovorů + 8 400 emailů = 18 268

• Rok 2021 (leden až srpen): 7 007 hovorů + 4 524 emailů = 11 531 



Co předchází ukončení projektu

Max.  3 měsíce před ukončením doporučujeme: 

- zkontrolovat si časový plán plnění výstupů

- zkontrolovat si splnění účelu dotace

- zkontrolovat si plnění výsledkových indikátorů 5 25 10, 6 00 00 –
možnost snížit žádostí o změnu 

- vyplnit závěrečný dotazník (+ pozor na červenou hlášku před 
finalizací!)

- zkontrolovat stav čerpání finančních prostředků (naplánovat si 
výdaje, možné si ponechat rezervu, vyplatit po schválení ZZoR), 
peníze lze využít max. do podání finančního vypořádání  

- zkontrolovat žádosti o změnu - schválené



Příprava Závěrečné zprávy o realizaci

- Zkontrolovat si datum odevzdání ZZoR (40 pracovních dní po 
ukončení realizace)

- Doložit všechny zbývající výstupy

- V případě očekávané vratky finančních prostředků za nesplněné 
šablony zkontrolovat naplnění indikátorů 5 25 10 a 6 00 00 
(pouze u šablon III)

- Doložit výsledkové indikátory (5 25 10, 6 00 00, 5 10 10)

- Administrativně uzavřít veřejné zakázky v IS KP14+ (pokud
zapsána v modulu VZ v IS KP14+)



Překryv aktivit v šablonách II a III

Základní principy:

• Dokončit realizaci aktivity v projektu Šablony II a poté zahájit
realizaci aktivity v projektu Šablony III

• Překryv realizace šablon se posuzuje v rámci jednoho subjektu
(MŠ, ZŠ)

• Šablona 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání ve výzvě 63/64 je 
svým obsahovým pojetím totožná se šablonou 3.II/14 Odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ ve 
výzvě 80/81. V této šabloně lze 6 hodin realizovat jako KOS. 

• Návaznost v realizaci šablony Využití ICT ve vzdělávání



Zjištěný překryv realizace šablony

Zjištěný překryv realizace šablony se řeší v projektu šablony III:

• Vyjmout výstup z 1. ZoR projektu Šablony III

• Náhrada realizace aktivity později

• Předložit výstup do ZZoR projektu Šablony III



III. vlna šablon – změny oproti II. vlně

• Oprávnění žadatelé - MŠ a ZŠ

• 2 sledovaná období = 1. ZoR (za 6 měsíců realizace) + ZZoR

• Kalkulačka indikátorů k ZoR – jeden soubor pro obě ZoR

• Délka trvání projektu max. 24 měs. (prodloužení není možné)

• Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023

• Žádost o změnu projektového dne ve vyučování za projektový den
mimo školu (a naopak) – nelze, odlišné vymezení aktivity, jiný SC

• Využití výjimky na vzdělání při zaměstnání nekvalifikovaného školního
asistenta – prokázat snahu o zaměstnání kvalifikovaného školního
asistenta dle Přílohy 3 výzvy (str. 110 – 111)



Kontakty – podpora žadatelům/příjemcům

Konzultační linka pro šablony: 

- každý pracovní den od 9 do 15 hodin

- tel. +420 234 814 777

- e-mail: dotazyZP@msmt.cz

Lucie.karesova@msmt.cz, tel. 724 131 065

martina.capkova@msmt.cz, tel. 775 719 209

mailto:Lucie.karesova@msmt.cz
mailto:Martina.capkova@msmt.cz

