
 

  
 
 
 
 
 

Avízo výzvy 
 

Šablony pro MŠ a ZŠ I 
 

OP JAK 
 
 
Příjem žádostí o podporu: 25.5.2022 – 28. 4. 2023 

 

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025 
Typ dotace: neinvestiční 
Forma dotace: ex ante (záloha ve výši 100%) 
 
Oprávnění žadatelé jsou níže uvedené organizace:  

1. právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona či 
nezřizovaná organizačními složkami státu, zapsaná v rejstříku škola školských zařízení, 
která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně 1 
dítě/žáka/účastníka  

2. právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Finanční podmínky:  

- Celková alokace: 9 000 000 000 Kč 

- Max. míra podpory: 100% 

- Max. výše dotace pro MŠ: 300 000 Kč pro subjekt + (počet dětí x 3 000 Kč) 

- Max. výše dotace pro ZŠ do 179 žáků: 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč)  

+ (počet účastníků x 2 500 Kč v případě zvolení aktivit pro ŠD/ŠK) 

- Max. výše dotace pro ZŠ se 180 a více žáky: součet nákladů 

1. Max. možný úvazek pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 
31.12.2024 

2. 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 
Kč v případě zvolení aktivit pro ŠD/ŠK) 

- Max. výše dotace pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč pro subjekt + (počet 
dětí/žáků/účastníků x 2 500 Kč) 

 

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu zjednodušeného vykazování, a to 
prostřednictvím jednotkových nákladů. 
 
 



 

Podporované aktivity 

Věcné zaměření výzvy je definováno prostřednictvím předem připravených aktivit, tzv. šablon. 
Podporované aktivity jsou rozděleny dle jednotlivých druhů škol/školských zařízení do následujících 
tematických bloků: 

- Personální podpora 

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání 

- Spolupráce s rodiči a veřejností 


