
Animace škol a školských zařízení

ŠABLONY



Šablony - aktuální stav

ŠABLONY II (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, SVČ, družiny – 42 projektů)

• k 31. 8. 2021 velká část subjektů ukončila fyzickou realizaci

• monitorovací zpráva září/říjen (nejpozději do 27. 10. 2021)

ŠABLONY III (ZŠ, MŠ – 33 projektů)

• k 30.6.2021 ukončen příjem žádostí

• nyní všechny schváleny a proplaceny

• většina od 1.9.2021 ve fyzické realizaci

• 1. monitorovací zpráva po 6 měsících, poté už pouze závěrečná



Změny v projektech – prodloužení

- nutno podat Žádost o změnu prostřednictvím systému ISKP 2014+ (40 PD před

ukončením)

ŠABLONY II
- fyzické realizace projektu max. 30 měsíců a současně max. do 28.2.2022)

13 subjektů již využilo možnost prodloužení

ŠABLONY III
- realizace 12 – 24 měsíců (max. do 29.6.2023) – možnost prodloužení, pokud při

podání žádosti nebylo využito navolení maximální možné délky tj. 24 měsíců

Překryv je umožněn, nelze však realizovat stejné aktivity projektů 2. a 3. vlny ve stejný
čas.



Změny v projektech - aktivity
- nutno podat Žádost o změnu prostřednictvím systému ISKP 2014+ (optimálně 40 PD 

před ukončením)

- lze měnit aktivity pouze ve shodném specifickém cíli -
viz Přehled šablon a jejich věcný výklad (https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf, 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf ) 

Šablony II (aktivity ZŠ)
SC 1 – DVPP zaměřené na inkluzi
SC 5 – Zapojení odborníka z praxe do výuky + aktivity rozvíjející dovednosti ICT
SC 2 – vše ostatní
Šablony III (aktivity ZŠ)
SC 5 - Projektový den ve výuce, Využití ICT ve vzdělávání
SC 1 – vše ostatní

Novou aktivitu lze realizovat až po schválení změny!!!

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf
https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf


Změny v projektech – statutární zástupce

- zajištění změny v ROS

- podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP 2014+ (doložit jmenovací 
listinu)

- předání „správcovství“ projektu novému řediteli/ředitelce (nutná registrace nového 
statutárního zástupce do systému https://mseu.mssf.cz/ )

https://mseu.mssf.cz/


Realizace aktivit do 30.6. 2021

SDĚLENÍ ŘO OP VVV k realizaci Šablon – verze č. 3 (březen 2021) 
https://opvvv.msmt.cz/download/file5657.pdf

U většiny aktivit umožněna distanční forma (nebo alespoň částečně – Sdílení 
zkušeností pedagogů).

Podmínky nad rámec - https://opvvv.msmt.cz/download/file5640.pdf
• Personální šablony – v pracovní smlouvě/dodatku je uvedena možnost práce v 

režimu HO, popř. je upravena náplň práce
• Ostatní aktivity – nutnost dokázat synchronní formu – printscreeny popř. výpisy dat 

z komunikačních platforem (s datem, časem a počtem účastníků)

https://opvvv.msmt.cz/download/file5657.pdf
https://opvvv.msmt.cz/download/file5640.pdf


Realizace aktivit od 1.7. 2021

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných 

opatření - https://opvvv.msmt.cz/download/file5744.pdf

- realizace standartně dle přílohy č. 3 Přehled šablony a jejich věcný výklad (Š III) –
https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf

- DVPP nadále pouze prezenčně!!!

- přípravy a následné závěrečné reflexe je možné nadále realizovat distanční formou

- Projektový den ve výuce – i v době kdy je omezena přítomnost třetí osoby ve škole, je 
možné realizovat projektový den ve výuce, a to za předpokladu, že má škola s 
odborníkem uzavřen pracovněprávní vztah (DPP, DPČ), nelze na Smlouvu o poskytnutí 
služby.

https://opvvv.msmt.cz/download/file5744.pdf
https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf


Ukončení projektu
Před ukončením fyzické realizace

kontrola splnění aktivit a naplnění indikátorů (52510 sankcionován)

Po ukončení
podání Závěrečné zprávy o realizaci – 40 PD od ukončení fyzické realizace

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci/výzva k doplnění (5 PD)

Vrácení případné vratky 
(30 PD od schválení, přes zřizovatele, depeše administrátorovi)

Finanční vypořádání projektu se SR 
(přes zřizovatele - počátkem roku následujícího po roce schválení)

https://opvvv.msmt.cz/download/file5584.pdf - formulář 7B
Dokumentaci uchovávat do 2033!

https://opvvv.msmt.cz/download/file5584.pdf


Děkuji Vám za pozornost ☺

Bc. Michaela Skalická

email: skalicka@mas.orlicko.cz

tel.: 733 538 864 

mailto:skalicka@mas.orlicko.cz

