
Projekty šablon



Přehled

Šablony III. 

Nové Šablony v OP JAK

Projektové dny 

2



Šablony III. 

V realizaci:  32 projektů 

Dotace: 18 850 648,- Kč

Ukončení v r. 2022: 9 projektů

Souběh s novými šablonami:  NE
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Šablony III.

Nejčastější dotazy:

Ind. 52 510 – pod sankcí při nesplnění 85%

Odborník do PD zdarma – NE

Tandemová výuka: stejní PP 

ŠA – nejmenší úvazek 0,1 = jednotka

PD mimo školu – finančně nákladný – pro děti musí 
být zdarma! 
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Šablony III. 

Situace Ukrajina

ŠA – jsou uznávané jakékoli pedagogické vzdělání 
z UK. 

Veškeré šablony pro podporu žáků ohr. šk. 
neúspěchem lze realizovat i pro děti z UK. 
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OP JAK 

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva pro MŠ a ZŠ 25.5. 

Výzva pro SŠ a VOŠ 30.5.

Souběh Š III. a nových šablon: NE

Možnost dřívějšího ukončení Š III. - ŽoZ
(metodiku máme)

Délka realizace 24 – 36 měsíců
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OP JAK Nové šablony MŠ

Šablony pro MŠ: 

Školní asistent

Speciální pedagog

Dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (odlišný mateřský jazyk)

Sdílení zkušeností

DVPP (nově i neakreditované programy a rozšíření témat pro vzdělávání

PD ve škole i mimo školu

Odborně zaměřená tematická setkávání 
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OP JAK Nové šablony ZŠ

Šablony pro ZŠ: 

Školní asistent

Speciální pedagog

Dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (odlišný mateřský jazyk)

Kariérový poradce 

Sdílení zkušeností 

DVPP (nově i neakreditované programy a rozšíření témat pro vzdělávání

PD ve škole i mimo školu

Komunitně osvětová setkávání 

Klub pro žáky ZŠ s možnou účastní pro děti z MŠ

Vzájemná spolupráce a tandemová výuka 
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OP JAK Nové šablony SVČ

Šablony pro SVČ 

Sdílení zkušeností 

DVPP

Vzájemná spolupráce PP i NPP

PD ve škole i mimo

Komunitně osvětová setkávání 

Klub v SVČ
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OP JAK Nové šablony ZUŠ

Šablony pro ZUŠ

Sdílení zkušeností 

DVPP

Vzájemná spolupráce PP i NPP

PD ve škole i mimo

Využití ICT ve vzdělání

Tandemová výuka 

Komunitně osvětová setkávání 
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Podpora talentovaných dětí

OP JAK bude podporovat nejenom děti ohrožené 
školním neúspěchem, ale i děti další včetně 
talentovaných a nadaných. Za dítě ohrožené 
školním neúspěchem je považováno i dítě s 

odlišným mateřským jazykem. 
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Nový systém

MS2021+ 

Administrace projektů bude probíhat v MS2021+ 
navazujícím na stávající MS2014+

Registrace → SMS → email s potvrzením → email s 
novým uživatelským jménem → přihlášení → 
boucháme šampáňo..
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Nové financování podpory 

• Animace šablon – v novém operačním období už 
není podporována – snížení alokace. 

• Pomoc není podporována ani z OP TP (v min. 
0,25 úvazku)

• Vymýšlíme nové možnosti financování.. 

• Rozsah podpory a spolufinancování se budeme 
snažit zachovat.
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Projektové dny

• Veletrh odborníků 

• Nabídka

• Naše projektové dny
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Projektové dny Dobromysl

• Záměrem spolupráce školy a Dobromyslu je podpora cirkulární 
ekonomiky u dětí, žáků a studentů. Nehromadit – nevyhazovat –
dávat věcem další příběh i poté, co už je nechceme. Spolupráce navíc 
přináší kvalitní zboží na prodej, díky sběrným místům na školách, 
propagace obchodu a získání nových zákazníků. 

• To vše vede k získání finančních prostředků pro realizaci obecně 
prospěšných projektů v rámci území MAS Střední Polabí z
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Projektové dny - Dobromysl
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Projektové dny - Dobromysl
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Projektové dny - Dobromysl
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Těšíte se na další spolupráci…
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Tógliová ano! 
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Závěr
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Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci

Marcela Tógliová

Projektový manažer

telefon: +420 774 842 808

email: togliova@strednipolabi.cz

mailto:togliova@strednipolabi.cz

