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VÝZVY k podávání žádosti 

• 1. vlna  Avízo duben 2016 (označení 02_16_022) 

                  Výzva  průběžná, vyhlášení květen 2016 

                  Podávání žádostí 5/2016 – cca 6/2017 

• 2. vlna 2018 (šablony budou upraveny dle MAP) 

• 3. vlna 2020 

    4,5 mld. Kč pro cca 7 000 škol 

    Finance jsou rezervovány pro všechny školy, které 
podají žádost- výzva není soutěžní 



Role NIDV/Role MAS 

• NIDV- radí s šablonami- správný výběr šablon, 
správná skladba šablon- v Pardubicích 
personální posílení 

• MAS- metodická pomoc s administrací ŽoD, 
dále s realizací, zprávami o realizaci            
(ZoR= v minulosti monitorovací zprávy) 



Sestavení projektu 

• Jak identifikovat oblasti pro rozvoj školy? (výsledky 
dotazníku- doporučení šablon) 

• Jak zhodnotit časové a administrativní kapacity? 

    (vytvořit tým, který bude projekt řídit i tým, který 
bude podpořen + zjistit zájem) 

• Žadatel aktivity nevytváří, žadatel šablony volí 

• Žadatel nevytváří položky rozpočtu, žadatel volí 
aktivity ( šablony)  

• Rozpočet= součet částek zvolených šablon 

• Projekty bez partnerů (partnerství nelze) 

 



Předpokládaná výše rozpočtu 
• Minimální výše výdajů projektu 200 000 Kč 

• Maximální výše pro školu 200 000 Kč + počet 
žáků školy  ( k 30. 9. 2015 nebo 2016) x 2 200 Kč 

• V případě, že je škola kumulovaná mateřská a 
základní pod jedním IČ,  částka 200 tis. Kč platí 
1 x pro ZŠ a 1 x pro MŠ + 2 200 x počet dětí 

   (neplatí pro sloučená pracoviště pod 1 školu) 

   Příklad: Limit školy 100 dětí: 200 000-420 000 Kč 

• Neinvestiční dotace 



Podání žádosti 
• Elektronicky prostřednictvím MS 2014 + (nebudou 

zasílány tištěné verze ŽoD) 

• Nutná registrace  ISKP 14+ na https://mseu.mssf.cz 

• Nutný elektronický podpis statutárního zástupce  

• Doporučujeme ověření validace školy v ROS 

• Předvyplněná zjednodušená žádost- kontaktní 
údaje školy+ výběr šablon (aktivit)+ indikátory+ 
přílohy 2 čestná prohlášení 

• Plná moc- sken originálu s ověřenými podpisy 

 

 

https://mseu.mssf.cz/


Délka realizace a kontroly ŽoD 

• Po podání žádosti: kontrola přijatelnosti  (30 prac. 
dnů)+ kontrola formálních náležitostí (40 prac. dnů) 

• Max. délka  od podání ŽoD do schválení 5 měsíců- 
snaha MŠMT umožnit realizaci už od září 

• Počátek realizace nejdříve po termínu 1. 8. 2016     + 
splněné kontroly, max. délka realizace 24 měsíců  

• Následně právní akt o poskytnutí podpory 

• Udržitelnost 0, bude ale nějaká závaznost škol- ještě 
nevyjasněno 

• Zajištění neduplicity úhrady výdajů ze stát. rozpočtu 



Způsobilé výdaje projektu 
• 1. záloha 60% ZV, po roce zbylých 40%          

(za splnění 40% výstupů lze požádat o              
2. zálohu již dříve) 

• Záloha        účet kraje         účet obce         účet 
školy 

• Monitorovací období 6 měsíců  celkem 4x 
zpráva o realizaci + nově žádosti o platbu 

• Veškerá komunikace elektronicky (ZoR, ŽoP, 
žádosti o změnu, nově tzv. depeše v IS) 

 

 



Realizace- výstupy- kontroly 
• Výstupy- úvazky( 1 měsíc práce), absolvování 

kurzu DVPP ( certifikát), účastníci, spolupracující 
pedagogové, realizované aktivity (např. kluby) 

• Podklady pro ZoR- osvědčení, prezenční listina, 
záznamy o setkání, smlouvy- skeny 

• Kontroly na místě- třídní kniha, výkazy práce, 
originály dokumentů  

• Pozor na kontroly účetnictví z KÚ a FÚ (kontrolují 
více, než chce MŠMT) 

• Po ukončení projektu- opět vyplnit dotazník 
(zhodnotit zlepšení díky projektu) 



Příklady způsobilých výdajů 

• Mzdové výdaje vlastních pracovníků nebo nových 
pracovníků  

• Externí pracovníci- mzdy a služby 

• Služby školení 

• Cestovní výdaje spojené se školením 

• Drobné vybavení, pomůcky (kluby sedáky, hry 
apod.) 

• Odborná literatury (pro vzdělávání ) 

• Knihy (např. u šablony na čtenářskou gramotnost) 



Další informace 

• Web MŠMT 

• U výzvy zveřejněna příručka pro žadatele 

• Kalkulačka pro výpočet indikátorů (u výzvy) 

• Edukační videa (pro ISKP 2014+)- portál ESIF 

• FAQ 

• Web MAS Hlinecko 

 



Další postup ze strany MAS 
• Po vyhlášení výzvy školení k vyplnění žádosti 

ze strany MAS Hlinecko 

• Individuální konzultace jednotlivých žadatelů 

• V průběhu realizace šablon prvních žadatelů 
(předpoklad září 2016) školení pro příjemce 

• Dále metodická pomoc ze strany MAS (zprávy 
o realizaci) 

• Upozornění na další výzvy   

• Spolupráce s MAS není povinná 



Odkazy 

• http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyhlasene-vyzvy - výzvy MŠMT 

 

• https://mseu.mssf.cz/ - portál pro podávání 
žádostí 
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