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ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan
Amos
Cíl
politiky:

Komenský
4 - Sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních
práv

Priorita:

2 - Vzdělávání

Specifický cíl:

2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy
a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního
a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně
podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů
odborné přípravy a učňovské přípravy
2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné
přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných
skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné
vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých,
včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se
zdravotním postižením

Typ podporovaných operací/projektů: zjednodušený projekt
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský
Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách:
Datum vyhlášení výzvy:
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

20. 5. 2022
25. 5. 2022
25. 5. 2022
28. 4. 2023

Alokace výzvy:

9 000 000 000 Kč

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský
• ŠKOLY (MŠ, ZŠ): 300 000 Kč / subjekt + (počet dětí/žáků x 3 000 Kč)
• ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč / subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání x 2 500 Kč)
• Pozn.: částka pro subjekt ŠD/ŠK se započítává pouze, pokud je ŠD/ŠK zřízena bez MŠ/ZŠ

• Samostatně je ve výzvě poskytnuta alokace na ověření modelu
institucionalizace podpůrných pozic školní psycholog a školní
speciální pedagog pro pedagogicko-psychologické poradny a ZŠ se
180 a více žáky
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský

AKTIVITY:

Personální podpora;
• Školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, kariérový
poradce, dvojjazyčný asistent

• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (kurzy/stáže,
spolupráce);
• Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
• Podpora dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem;
• Spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský
CÍLOVÁ SKUPINA:
• děti v MŠ;
•
•
•
•
•
•
•
•

žáci ZŠ;
děti v přípravných třídách ZŠ;
děti v přípravném stupni ZŠ speciálních;
účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti);
žáci ZUŠ;
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, školních družin, školních klubů
a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků;
rodiče dětí a žáků;
veřejnost.
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE O VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
•
•
•

MŠ, ZŠ a ZUŠ, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními
složkami státu, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno
dítě/žáka/účastníka;
MŠ, ZŠ, ZUŠ, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované MŠMT dle § 8 odst. 2
školského zákona, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně
jedno dítě/žáka/účastníka;
právnická osoba vykonávající činnost poradny (PPP) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH:
• Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – INFORMACE K VÝZVĚ
Operační program
Jan Amos Komenský
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ – PŘÍPUSTNÉ MÍSTO REALIZACE:
• Přípustným místem realizace je území České republiky, aktivity projektu
s výjimkou personálních šablon mohou být realizovány i mimo území České
republiky.

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – METODIKA HODNOCENÍ
Operační program
Jan Amos Komenský
Jednokolový model hodnocení:
• kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - interní hodnotitelé

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – HODNOTICÍ KRITÉRIA
Operační program
Jan Amos Komenský

Formální náležitosti:

Žádost o podporu byla podána v předepsané formě

vylučovací

Napravitelné/
nenapravitelné
nenapravitelné

V žádosti o podporu jsou vyplněny všechny povinné údaje

vylučovací

napravitelné

Jsou doloženy všechny přílohy, a to v požadované formě

vylučovací

napravitelné

Žádost o podporu včetně příloh je podepsána statutárním orgánem žadatele

vylučovací

napravitelné

Identifikační údaje žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence, ve které je žadatel
registrován/uveden

vylučovací

napravitelné

Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy

vylučovací

napravitelné

Indikátory a specifické datové položky (SDP) jsou zvoleny a nastaveny v souladu s výzvou

vylučovací

napravitelné

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

vylučovací

napravitelné

Není vedeno řízení ve stejné věci

vylučovací

nenapravitelné

Název kritéria

Funkce

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – HODNOTICÍ KRITÉRIA
Operační program
Jan Amos Komenský

Přijatelnost:

Výběr šablon/šablony odpovídá podmínkám výzvy

vylučovací

Napravitelné/
nenapravitelné
napravitelné

Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě

vylučovací

nenapravitelné

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
stanovených výzvou

vylučovací

napravitelné

Název kritéria

Funkce

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I – NÁVRH USNESENÍ
Operační program
Jan Amos Komenský

Monitorovací výbor Operačního programu Jan Amos Komenský
I.
schvaluje
navrženou metodiku výběru operací pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ
ve znění podkladového materiálu č. 5.3,
II.
schvaluje
navržená hodnoticí kritéria pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ
ve znění podkladového materiálu č. 5.4.
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

HARMONOGRAM VÝZEV OP JAK 2022 – PRIORITA 2

Šablony pro SŠ
a VOŠ I

průběžná

Šablony pro MŠ
a ZŠ I

průběžná

Druh
výzvy

Alokace Plánované
Operační program
Název výzvy
plánové
datum
Jan Amos Komenský
výzvy
vyhlášení

9 mld.
Kč

2 mld.
Kč

květen
2022

květen
2022

Plánované
datum
ukončení

Podporované aktivity

duben
2023

Podpora aktivit naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující
implementací prioritních témat Strategie 2030+ (a v návaznosti na šablony OP VVV):
• Personální podpora MŠ a ZŠ (včetně ověření modelu institucionalizace pozic školního
psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ),
• vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání,
• inovativní formy vzdělávání a výuky dětí a žáků,
• podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem,
• spolupráce s rodiči a veřejností.

listopad
2022

Podpora aktivit v návaznosti na plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2019-2023 a plnění Strategie 2030+ (a v návaznosti na šablony OP VVV):
• Personální podpora SŠ a VOŠ
• vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání
• inovativní formy vzdělávání a výuky žáků a studentů včetně propojování výuky
s firemním sektorem,
• podpora žáků s odlišným mateřským jazykem,
• spolupráce s rodiči a veřejností.

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

SPECIFIKA
IPS OP VVV OPROTI OP JAK
Operační program
Jan Amos Komenský

OP VVV

OP JAK

Obsáhlé zpracování Charty a její schvalování
na MV OP VVV

Přehlednější Charta a optimalizace procesu
projednávání a schvalování IPs na MV OP JAK

Řídicí výbory zřízeny pouze u IPs MŠMT

Povinnost zřídit Řídicí výbor u všech IPs

Tříměsíční monitorované období

Čtyřměsíční monitorované období

Přímé vykazování výdajů

Zavedení zjednodušených metod
vykazování výdajů

Bez centrální koordinace IPs MŠMT

Projektová kancelář MŠMT
=> koordinace všech IPs MŠMT
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

