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Šablony pro MŠ a ZŠ I.



Základní údaje o výzvě

Výzva č. 02_16_022: pro MŠ a ZŠ v krajích

• Žádosti je možné podávat do: 30. 6. 2017

• Projekty je možné realizovat do: 31. 8. 2019

• Délka realizace: 24 měsíců

• Výše dotace: 200.000 Kč – 5 mil. Kč, 100%

• Udržitelnost: nerelevantní

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu


Přehled podaných žádosti škol v ISKP14+
k 5. 5. 2017

• Zaregistrována: MŠ Bobrová, ZŠ a MŠ Věcov

• Doporučena k financování: ZŠ a MŠ Nová Ves u N. M. n. M.

• Splnění podmínek pro právní akt: ZŠ a MŠ Křídla, ZŠ a MŠ Radňovice, ZŠ a 
MŠ Řečice, ZŠ a MŠ Radešínská Svratka, ZŠ Nové Město n. M., Vratislavovo 
nám.

• Projekt v realizaci: MŠ Daňkovice, ZŠ a MŠ Jimramov, ZŠ a MŠ Zubří, ZŠ 
Nové Město n. M., Leandra Čecha, MŠ Nové Město n. M.

• Žádost nepodána: ZŠ Nové Město n. M., Malá 154, ZŠ Bobrová

Žádost podalo 13 škol z 15,  5 žádostí poradenství MAS Zubří země 



Poradenství MAS pro školy



Nabídka poradenství pro ZŠ a MŠ

Bezplatné poradenství

• metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,

• pomoc s registrací v monitorovacím systému ISKP14+, vyplnění žádosti v systému 
a monitorování příchozích depeší,

• školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, 

• konzultační činnost při realizaci projektu,

• evidence podpořených osob v IS ESF 2014+ ,

• metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu 
včetně vypořádání připomínek,

• metodická pomoc při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné 
zprávy o realizaci projektu

Poradenství využilo 8 škol z Bystřicka a 5 škol z Novoměstska



Výzva MAS IROP č. 3 – školy (I.)



Základní údaje výzvy
• Datum a čas ukončení výzvy: 23. 6. 2017, do 12:00 

• Celková částka dotace pro výzvu: 5.000.000,-Kč 

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 tis. Kč 

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč 

• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014

• Datum ukončení realizace projektu: do 31. 8. 2019 (realizace projektu 

nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v systému 

MS2014+)

• Forma podpory: dotace – ex-post financování

Další informace: www.zubrizeme.cz/irop-3-vyzva-mas-zubri-zeme-skoly-i/

http://www.zubrizeme.cz/irop-3-vyzva-mas-zubri-zeme-skoly-i/


Podporované aktivity 

• Aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách, 

doplňková aktivita.
   

• Aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání, doplňková aktivita.

• Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových 
kompetencích, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 
mládeže, doplňková aktivita.

Výzva č. 3 MAS Zubří země – IROP – školy, nepodporuje aktivity: 
• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 



Podporované aktivity 

• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi.

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek 
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

• Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady.

• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem rozvoje 
vzdělávání - MAP ORP Bystřice n. P., MAP ORP Nové Město n. M., 
MAP ORP Tišnov, MAP ORP Žďár n. S.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

http://www.bystricenp.cz/map
https://radnice.nmnm.cz/r/projekty-mesta/mistni-akcni-plan/
http://www.tisnov.cz/strategicky-ramec-map-0
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-zdar-nad-sazavou


Připravovaná výzva MAS IROP pro 
školy v 2. pol. 2017



Výzva MAS IROP č. 4 – školy (II.)

• Vyhlášení výzvy: koncem září 2017

• Ukončení výzvy: listopad 2017

• Celková částka dotace pro výzvu: 7.000.000,-Kč 

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 tis. Kč 

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:  5 mil. Kč 

Záměr ZŠ není nyní ve strategickém rámci MAP → zařadit do aktualizace 

MAP – strategického rámce do termínu ukončení výzvy



Šablony pro MŠ a ZŠ II. 



Tisková zpráva MŠMT ze dne 19. 5. 2017

• Zmapování potřeb škol a úskalí, s kterými se školy při podání žádosti a při realizaci 
samotných projektů potýkaly → pro lepší zacílení další výzvy . 

• Dojde k přehodnocení vzorce výpočtu maximální možné podpory a dojde k úpravě 
částek tak, aby to bylo reální i pro malé školy.

• Navazující výzva bude v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. 
MAP). 

• Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat 
prostředky v souladu s potřebami území. 

• Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným 
vyhlášením v prosinci 2017. 

• Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro 
všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí 
projekt.

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly


Úřední dny pro konzultace a kontaktní osoba 



Děkuji za pozornost.
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