
Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II
02_18_065 méně rozvinuté regiony / 02_18_066 více rozvinuté regiony (hl. město Praha)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozdíl mezi výzvami Šablony pro SŠ  
a VOŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ II

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

Jaké aktivity jsou podporovány?

Jaká je výše finanční podpory?

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Kdo může o dotaci požádat?

Jak a kdy si zažádat?

• Rozšíření počtu oprávněných žadatelů: nově také pro 
školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže  
a internáty

• Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 
100 000 Kč

• Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční 
podpory pro SŠ a VOŠ, které tvoří školní akční plány (ŠAP)

• Upravené stávající šablony a nově zařazené šablony 
(např. tvorba nebo úpravy ŠVP/ŠAP, realizace fiktivní firmy 
přímo ve výuce, aktivity rozvíjející ICT ve školách, klub 
jako volnočasová aktivita pro žáky, podpora pedagogů 
prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, projektové 
dny, atd.)

• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů 
(možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností 
pedagogů a odborníků z praxe, atd.)

• Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím 
zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím 
personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů  
v oblasti inkluze

• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Zavedení a podpora nových metod ve výuce
• Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol  

a zaměstnavatelů

• Šablony personální podpory (školní asistent, speciální 
pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, 
koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová 

výuka
• Zapojení odborníka z praxe do výuky
• Projektová výuka
• Zájmové kluby 
• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
• Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, 

včetně jejich pořízení 
• A další…

Alokace výzvy: 1 mld. Kč  
• Méně rozvinuté regiony: 830 000 000 Kč  
• Více rozvinuté regiony: 170 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů:
• Pro SŠ a VOŠ

varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) 
vydanou po 1. 1. 2019: 200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/
studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet 
žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč);
varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu 
(ŠAP) vydanou po 1. 1. 2019: 300 000 Kč na školu + (počet 
žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet 
žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč);

• pro školská výchovná a ubytovací zařízení - domovy mládeže, 
internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

• Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které 
mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, 
minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní 
plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP)

• Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže 
a internáty, která mají ve školním roce, v němž žádost o 
podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta

Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy - 
výzva bude vyhlášena jak pro méně rozvinuté regiony (MRR), 
tak pro více rozvinuté regiony (VRR).

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ 
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání 
alokace, nejpozději však do 29. 11. 2019 do 14:00 hod. 

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka 
na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00).

Pro e-mailové dotazy je určena adresa:  
dotazyZP@msmt.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF – Odbor administrace zjednodušených projektů 
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy



Who is the grant provider and where to find further information?

Ministry of Education, Youth and Sports / EU and ESIF Section 

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15 Prague 9

https://opvvv.msmt.cz / opvvv@msmt.cz

Templates for Secondary and Post-Secondary Vocational Schools II
(Call No 02_18_065 less developed regions)
(Call No 02_18_066 more developed regions (City of Prague))

Operational Programme Research, Development and Education 2014-2020

The difference between calls Templates for 
secondary and post-secondary vocational schools 
I, and Templates for secondary and post-secondary 
vocational schools II

Objectives of the call Templates for Secondary  
and Post-Secondary Vocational Schools II

What activities are supported?

What is the amount of financial support?

How and when to apply?

Who can apply for a grant?

•  Expanded number of eligible applicants: newly also for school boarding facilities - 
boarding houses and dormitories

•  Reduced minimum total expenditures from CZK 200 000 to CZK 100 000
•  Increased amounts for the calculation of the maximum amount of financial support 

for secondary and post-secondary vocational schools which draft the School Action 
Plans (SAPs)

•  Modified existing templates and newly included templates (e.g. creation or editing of 
school education programmes (SEPs)/ SAPs, implementation of fictitious companies 
within teaching activities, activities developing ICT in schools, the club as a leisure 
activity for pupils, support for teachers through supervision/ mentoring/ coaching, 
project days, etc.)

•  Support of personal and professional development of teachers (further education, 
study visits, experience sharing among teachers and practitioners, etc.)

•  Help for schools and school care and boarding facilities in inclusive education 
through personnel support and further education in the field of inclusion

•  Help to pupils at risk of school failure
•  Introduction and support for new methods in teaching
•  Deeper linking of theory with practice - cooperation between schools and employers

Grant applications are submitted through IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) in the 
period from 12.12.2018 until the allocation is exhausted, at the latest till 29.11.2019, 
14:00.

•  Templates for personnel support (school assistant, special pedagogue, psychologist, 
social pedagogue, career counsellor, coordinator of cooperation between the school 
and employers)

•  Further training of teachers (FTT)
•  Exchange of experience among teachers, tandem teaching
•  Involving specialists from practice in teaching
•  Project-based teaching
•  Interest clubs
•  Developing literacy and numeracy
•  Activities focused on teaching with digital technologies, including their acquisition
•  And other...

•  Secondary schools, conservatories and post-secondary vocational schools that have, 
in the school year in which they submit their grant application, at least one pupil/ 
student and that create their own Plans of Activities (PA) or School Action Plans 
(SAP)

•  School care and boarding facilities - school boarding houses and dormitories that 
have in the school year, in which they submit their grant application, at least one 
child/ pupil/ student

Entities may be from the whole country, including the City of Prague - the call will be 
announced for both less developed regions (LDR) and more developed regions (MDR).

•  Allocation of the call: CZK 1 bil.
•  Less developed regions: CZK 830 000 000
•  More developed regions: CZK 170 000 000

•  Minimum amount of expenditure: CZK 100 000
•  Maximum amount of expenditure:

•  For secondary and post-secondary vocational schools
 variant A) with the approval of the Plan of Activities (PA) issued after 01.01.2019: 

CZK 200 000 per entity + (the number of full-time pupils/ students at the school 
x CZK 2 000, and/or the number of pupils/students of the school in other forms of 
study x CZK 500);

 variant B) with the approval of the School Action Plan (SAP) issued after 
01.01.2019: CZK 300 000 per school + (the number of full-time pupils/ students 
at the school x CZK 3 000, and/or the number of pupils/students of the school in 
other forms of study x CZK 750);

•  for school care and boarding facilities - school boarding houses, dormitories: CZK 
100 000 per entity + (the number of children/ pupils x CZK 1 800).

•  The maximum amount per applicant may not exceed CZK 5 000 000.
•  The beneficiary’s co-financing rate: 0%
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