
 

Dotace pro SŠ a VOŠ vč. domovů mládeže a internátů (šablony II) 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 65 a 66 

Na co lze žádat 

• personální podpora (školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, 

koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, kariérový poradce) 

• rozvoj pedagogů (vzdělávací kurzy, sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL, nové metody ve 

výuce, stáže u zaměstnavatelů, supervize/mentoring/koučink…) 

• aktivity rozvíjející ICT (zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání) 

• extrakurikulární rozvojové aktivity (školní klub, doučování, projektové dny) 

• komunitně osvětová setkání 

Kolik lze žádat 

• max. dotace se vypočítá dle vzorců:  

o SŠ a VOŠ1 se školním akčním plánem2: 300 000 Kč + (počet žáků v denním studiu x 3 000 Kč) 

+ počet žáků v ostatních formách studia x 750 Kč) 

o SŠ a VOŠ1 s plánem aktivit2: 200 000 Kč + (počet žáků v denním studiu x 2 000 Kč) + počet žáků 

v ostatních formách studia x 500 Kč) 

o domovy mládeže a internáty: 100 000 Kč + (počet žáků x 1 800 Kč) 

• dotace je 100 % → vlastní spolufinancování není potřeba 

Nechcete se učit používat nový monitorovací systém MS2014+? 

Nemáte zájem si pořizovat elektronický podpis, bez kterého nejde žádost podat? 

Nechcete studovat nový program OP VVV a všechny podmínky výzvy? 

Přeneste starosti s přípravou dotační žádosti i administrací realizovaného projektu na nás! 

                                                           
1 Počítá se za každý druh školského zařízení pod stejným RED IZO zvlášť 
2 Schváleným po 1.lednu 2019 



 

Naše nabídka 

• neúčtujeme si žádnou odměnu za zpracování dotační žádosti 

• budeme administrovat Váš projekt po celou dobu realizace za předem danou cenu 

o možno plně financovat ze získané dotace 

o zahrnuje komplexní poradenství: úvodní nastavení, zprávy o realizaci, žádosti o změny, řešení 

ad-hoc problémů, možnosti průběžných konzultací, nastavení účetnictví, … 

Časový harmonogram 

• předložení žádosti: od 12. 12. 2018 do 29. 11. 20193 

• realizace projektu: po dobu 24 měsíců v období, nejdříve po ukončení projektu šablony I, nejpozději 

do 28. 2. 2022 

Další informace 

• způsob financování: ex ante = jedna zálohová platby předem ve výši 100 % dotace 

• princip šablon (viz Příloha č. 1) – rozložení max. možné dotace napříč předem danými šablonami 

• škola musí vždy povinně vybrat minimálně jednu šablonu z nejslabší oblasti identifikované ve 

výstupu z dotazníkového šetření KAP 

 

 

Příloha č. 1 – Jednotlivé šablony 

• Podporované aktivity pro střední školy: 

Název Popis Výše dotace v Kč 

Personální podpora 

2.III/1 Školní asistent 0,1 úvazek školního asistenta pro min. 3 ohrožené žáky 3 871 / měsíc 

2.III/2 Školní speciální 
pedagog 

0,1 úvazek školního spec. pedagoga pro min. 3 ohrožené žáky 6 292 / měsíc 

2.III/3 Školní psycholog 0,5 úvazek školního psychologa pro min. 3 ohrožené žáky 31 460 / měsíc 

2.III/4 Sociální pedagog 0,1 úvazek sociálního pedagoga pro min. 3 ohrožené žáky 5 291 / měsíc 

2.III/5 Koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele 

0,1 úvazek koordinátora 5 593 / měsíc 

2.III/6 Školní kariérový 
poradce 

0,1 úvazek poradce 5 593 / měsíc 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ 

2.III/7 Vzdělávání – 8 hodin akreditovaný vzdělávací program DVPP v rozsahu 8 hodin - kurz se 
zaměřením na a) – k)1 

3 896 / pedagog 

2.III/8 Vzdělávání inkluze – 8 
hod 

Pro skupinu - min. polovinu pedagog. sboru – zaměřeno na inkluzi 3 896 / pedagog 

2.III/9 Vzájemná spolupráce 
pedagogů SŠ 

20 hodin spolupráce tří pedagogů  18 140 /  
3 absolventi 

2.III/10 Sdílení zkušeností 
pedagogů 

16 hodin spolupráce 2 pedagogů z různých škol 9 546 /  
2 osmihodinové 

bloky / 2 absolventi 

2.III/11 Tandemová výuka Vzájemná spolupráce 2 pedagogů – celkem 24 hodin 10 500 / 2 absolventi 

                                                           
3 Pokud nebude alokace vyčerpaná dříve 



 

2.III/12 CLIL ve výuce Spolupráce při zapojení výuky prostřednictvím cizího jazyka, 60 hodin 60 470 /  
2 absolventi 

2.III/13 Nové metody ve výuce 6 hodin spolupráce pedagoga-experta s 2 pedagogy-začátečníky 6 047 /  
2 ped.-začátečníci 

2.III/14 Rozvoj pedagogů –
koučink/mentoring/supervize 

Skupinový + individuální koučink/mentoring/supervize pro 3-8 
pedagogů – celkem 30 hodin 

33 491 /  
30 hodin práce 

2.III/15 Zapojení odborníka z 
praxe do výuky 

30 hodin spolupráce pedagoga a odborníka z praxe 14 316 / absolvent 

2.III/16 Stáže pedagogů u 
zaměstnavatelů 

60 hodin spolupráce pedagoga a garanta-průvodcem 27 050 / pedagog 

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ 

2.III/17 Zapojení ICT technika 
do výuky 

100 odučených hodin s ICT technikem 119 300 / aktivita 

2.III/18 Využití ICT ve 
vzdělávání 

16, 32, 48 nebo 64 hodin (týdnů) se zapojením pořízené ICT techniky 
(tablety nebo notebooky) do výuky 

32 000, 64 000, 96 
000 nebo 128 000  
dle délky varianty 

 

2.III/19 Klub pro žáky SŠ Zřízení, vybavení a realizace klubu se zaměřením: a) čtenářský klub, 
b) zábavná logika a deskové hry, c) komunikace v cizím jazyce, d) 
badatelský klub, e) občanského vzdělávání a demokratického myšlení 

19 143 / aktivita 

2.III/20 Doučování Realizace doučování alespoň 3 ohrožených žáků, min. 16 hodin 9 571 / blok 

2.III/21 Projektový den ve 
škole 

Realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe (4 hodiny 
spolupráce pedagoga a odborníka = příprava, realizace, reflexe) 

4 772 / den 

2.III/22 Projektový den mimo 
školu 

Realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe (4 hodiny 
spolupráce pedagoga a odborníka = příprava, realizace, reflexe), min. 
10 km od školy 

6 376 / blok 

 

2.III/23 Komunitně osvětová 
setkání 

Dvouhodinová akce (přednáška, kulturní akce, workshop,…) ve škole či 
okolí se zapojením pedagogů, dětí, rodičů, přátel školy a veřejnosti 

4 133 / setkání 

1 a) čtenářská gramotnost, b) matematická gramotnost, c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj, e) inkluze, f) výchova 
k podnikavosti, g) kariérové vzdělávání, h) projektová výuka, i) polytechnické vzdělávání, j) ICT, k) kulturní povědomí a vyjádření 

 

• Podporované aktivity pro vyšší odborné školy: 

Název Popis Výše dotace v Kč 

Personální podpora 

2.IV/1 Koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele 

0,1 úvazek koordinátora 5 593 / měsíc 

2.IV/2 Školní kariérový 
poradce 

0,1 úvazek poradce 5 593 / měsíc 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ 

2.IV/3 Vzdělávání – 8 hodin akreditovaný vzdělávací program DVPP v rozsahu 8 hodin - kurz se 
zaměřením na a) – k)1 

3 896 / pedagog 

2.IV/4 Vzájemná spolupráce 
pedagogů VOŠ 

20 hodin spolupráce tří pedagogů  18 140 /  
3 absolventi 

2.IV/5 Sdílení zkušeností 
pedagogů 

16 hodin spolupráce 2 pedagogů z různých škol 9 546 /  
2 osmihodinové 

bloky / 2 absolventi 

2.IV/6 Tandemová výuka Vzájemná spolupráce 2 pedagogů – celkem 24 hodin 10 500 / 2 absolventi 

2.IV/7 CLIL ve výuce Spolupráce při zapojení výuky prostřednictvím cizího jazyka, 60 hodin 60 470 /  
2 absolventi 



 

2.IV/8 Rozvoj pedagogů –
koučink/mentoring/supervize 

Skupinový + individuální koučink/mentoring/supervize pro 3-8 
pedagogů – celkem 30 hodin 

33 491 /  
30 hodin práce 

2.IV/9 Zapojení odborníka z 
praxe do výuky 

30 hodin spolupráce pedagoga a odborníka z praxe 14 316 / absolvent 

2.IV/10 Stáže pedagogů u 
zaměstnavatelů 

60 hodin spolupráce pedagoga a garanta-průvodcem 27 050 / pedagog 

Aktivity rozvíjející ICT ve VOŠ 

2.IV/11 Zapojení ICT technika 
do výuky 

100 odučených hodin s ICT technikem 119 300 / aktivita 

 

2.IV/12 Projektový den ve 
škole 

Realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe (4 hodiny 
spolupráce pedagoga a odborníka = příprava, realizace, reflexe) 

4 772 / den 

 

 

Z výše uvedených aktivit lze obdobně sestavit projekt také pro: 

• domovy mládeže 

• internáty 

 

 

 

Pro další dotazy mě prosím kontaktujte:  

 Mgr. Lenka Dvořáková 

 dvorakova@dbjadvisory.cz  

 tel. 604 104 123 

mailto:dvorakova@dbjadvisory.cz

