NOVINKY 02/2020
… ze šablon pro MAS

Milí spolupracovníci,
prázdninový čas překročil svoji polovinu, pedagogové se za chvíli budou vracet do škol a Vám se zintenzivní
práce v projektech. Do té doby Vám přeji něco odpočinku a načerpání sil do dalšího období.
Pojďme se podívat na realizaci projektů v druhé polovině tohoto roku.

Výzva Šablony III
Od vyhlášení výzvy do konce července bylo podáno cca 1200 žádostí o podporu, z nichž 800 prošlo procesem
hodnocení a školy následně obdržely vyrozumění, pro polovinu z nich již byly vydány právní akty.

Chůva v mateřských školách je i nadále podporována ze šablon
Začátkem července 2020 byla schválena vyhláška č. 319/2020, kterou se mění dosavadní č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání.
Důsledkem změny vyhlášky o předškolním vzdělávání je zachování financování chův ze šablon – ať už
v projektech druhé vlny šablon, nebo ve výzvě Šablony III.
Školy mohou automaticky pokračovat ve využívání šablony chůva od 1. 9. 2020, pokud ji mají v rámci projektu
zvolenu v dostatečném počtu. Není potřeba žádné oznámení či žádost o prodloužení realizace této šablony.
Pokud v projektu není k dispozici dostatečný počet jednotek, je možné prostřednictvím IS KP14+ požádat
o změnu šablon. Zamýšlenou změnu je vhodné předem konzultovat s administrátorem projektu.
V souladu s podmínkou šablony je vždy k začátku školního roku nutné mít v mateřské škole zapsány min.
2 děti, které dosáhnou tří let v druhé polovině školního roku.

Metodická podpora a semináře
Veškerou dokumentaci k výzvám Šablony III (výzva 02_20_80 a 02_20_81) najdete na webu OP VVV
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy. Pokud školy mají personální šablony, doporučuji se podrobněji podívat
na „Tahák“ ke kvalifikacím a na Upozornění k fondu pracovní doby/evidence docházky. Oba dva podpůrné
dokumenty jsou zveřejněny v části Dokumenty - Pravidla výzvy. Jedná se o totožné dokumenty s těmi, které
byly zveřejněny u výzev 63/64 – nyní byly pro svoji aktuálnost přesunuty k další vlně šablon.
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Inspiraci k realizaci aktivit a přípravě výstupů je možné čerpat z metodického materiálu Inspiromat č. 11
https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-inspiromat/1525-sablony
připraveného
Národním
pedagogickým institutem (v rámci projektu SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v území) spolu
s Řídicím orgánem. Tento dokument najdete také u výzev 80/81 jako Příklady dobré praxe realizace šablon.
S konkrétními dotazy se můžete i nadále obracet na sablonymas@msmt.cz.
Řídicí orgán OP VVV připravil sérii seminářů pro školy, z nichž se první nemohly uskutečnit z důvodu
mimořádných opatření. Semináře pokračují od srpna do prosince 2020 a v případě zájmu budou naplánovány
i v r. 2021. Svým obsahem jsou především určeny pro projektově méně zkušené školy. Na semináře se mohou
školy hlásit přes web OP VVV https://opvvv.msmt.cz/seminare.

Semináře pro MAS – nabídka a zjišťování zájmu
Pro začínající pracovníky MAS v oblasti šablon nabízíme seminář Šablony a jejich administrace věnovaný
výzvě Šablony III a na dokládání výstupů a indikátorů. Seminář je zaměřen na vysvětlení principů šablon, na
výklad šablon a dokládání jednotlivých výstupů a na dokládání indikátorů.
Seminář se bude konat 22. září 2020 od 10 hodin (do cca 15 hodin) ve Zlaté místnosti Harfa Office Park,
Českomoravská 2420/15, Praha 9.
Na seminář je možné se hlásit prostřednictvím webových stránek OP VVV https://opvvv.msmt.cz/seminare,
současné kapacita je 40 účastníků. Těšíme se na shledání s novými spolupracovníky z MAS!
Zároveň nabízíme semináře/workshopy/konzultace „šité na míru“ ve vašich krajích - rádi za vámi přijedeme!
Pokud máte zájem o uspořádání takového workshopu, napište na adresu sablonymas@msmt.cz a navrhněte
několik dat konání a případné zaměření setkání. Konkrétní obsah semináře doladíme časem …

Administrace …
 Výstupy aktivit
Ráda bych zdůraznila, že výstupy aktivit jsou ve zprávách o realizaci schvalovány v administrativním ověření
(„od stolu“). V dokládaných výstupech je nutné prokázat, že aktivita byla realizována v souladu
s podmínkami šablony.
Před realizací aktivity (nejlépe při přípravě žádosti o podporu) je samozřejmě nutné se seznámit s podmínkami
šablony a naplánovat aktivitu v souladu s těmito podmínkami. Poté následuje stejně důležitý krok, a to popsat
realizaci v zápisech a záznamech tak, aby bylo naprosto zřejmé a nezpochybnitelné, že byly dodrženy veškeré
podmínky šablony.

2

Pokud nelze ze zápisů vyčíst splnění podmínek, je takový zápis ze strany Řídicího orgánu vrácen k dopracování
a teprve poté posouzen. Pokud je však ze zápisu zřejmé, že některá z podmínek nemohla být splněna, potom
nelze takový výstup uznat jako způsobilý.

 Výstupy aktivit z doby uzavření škol
Období mimořádných opatření znamenalo úplné uzavření škol a školských zařízení či později jejich částečné
uzavření pro děti/žáky/studenty nebo u mateřských škol otevření za specifických podmínek. V každém případě
se uzavření týkalo toho, že do škol nechodili děti/žáci/studenti, ale pedagogové (i nepedagogové) dál
pokračovali ve své práci.
Stejně tak bylo možné pokračovat v realizaci některých šablon, zatímco u jiných šablon nebyla realizace možná.
A do toho bylo možné pokračovat v některých případech distanční formou.
Tak například, školní asistenti, speciální pedagogové či psychologové pracovali částečně ve škole na úkolech
bez přítomnosti dětí a žáků a zároveň v hojné míře poskytovali on-line podporu nejen dětem/žákům, ale
i rodičům či svým kolegům.
Některé šablony, jako např. doučování či kluby, byly některými školami bez problémů plně realizovány
distančně. Jiné šablony „ležely ladem“ – jako například projektové dny ve školách a mimo školu. Ať se
školy/školská zařízení rozhodly alespoň částečně pokračovat v realizaci šablon, nebo se šablonám v tuto dobu
nevěnovat, mohou v započatých aktivitách pokračovat od září 2020.
Řídicí orgán zveřejnil koncem března metodiku k bezpečnému řešení aktivit v době mimořádných opatření
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. V ní jsou uvedeny nejvhodnější způsoby
řešení aktivit a způsoby jejich dokládání za dobu uzavření škol/školských zařízení.
Pro dokládání aktivit do zpráv o realizaci se téměř nic nemění. V případě distančních forem aktivit (vyjma
personálních šablon) bylo potřeba si od 1. dubna pro případnou kontrolu na místě zajistit printscreen
obrazovky z realizace dané aktivity. V období do konce března je možné nahradit printsrcreen pouze čestným
prohlášením statutárního zástupce.

Závěrem vám přeji za odbor administrace zjednodušených projektů úspěšný vstup do dalšího školního roku při
spolupráci se školami a radost z pokračující práce.

Lucie Karešová
V Praze dne 4. srpna 2020

Digitálně podepsal/a Mgr. Lucie
Karešová
DN: C=CZ, CN=I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016,
O="První certifikační autorita, a.s.",
SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Datum: úterý 4. srpen 2020 12:57:10

3

