Doplnění seminářů Šablony II pro MAS – 9., 12., 19. a 20. 3. 2018

Obecně (Šablony I a Šablony II) - Využití nevykázaných snížených personálních šablon
Pokud škola vykáže snížené personální šablony tak, že nevyužité části šablony budou v součtu
min. 1 celá šablona, potom škola může na dané personální pozici využít další celý měsíc (popř.
více měsíců) práce.
Příklad: Škola si zvolila šablonu školního asistenta (0,5 úvazku/měsíc) a v ZoR vykáže 4 měsíce
následovně: leden 2018 – 0,8 šablony, únor 2018 – 0,6 šablony, březen 2018 – 0,4 šablony,
duben 2018 - 0,6 šablony. V souhrnu za uvedené měsíce nebylo vykázáno 1,6 šablony. Finanční
prostředky za 1,6 šablony budou vráceny na konci realizace projektu. Do konce realizace
projektu však škola může ještě využít 1 další šablonu (z 1,6 šablony) a na konci realizace
projektu bude vracet finanční prostředky za 0,6 šablony.

Šablona Úspory k rozdělení v Šablonách II
Podrobné informace k šabloně Úspory k rozdělení jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a
příjemce ZP, verze 3, v kap. 7.2 Změny projektu a doplnění projektu a v kap. 8.7 Úspory
v projektu.
V žádosti o podporu je tato šablona již uvedena mezi šablonami na záložce Aktivity, ale žadatel
ji do žádosti o podporu nevybírá – v opačném případě bude žádost o podporu vrácena
k dopracování.
Šablonu Úspory k rozdělení vybírá žadatel/příjemce v žádosti o změnu aktivit, pokud by
změnou aktivit došlo ke snížení rozpočtu projektu. Rozdíl částek mezi původním rozpočtem a
novým rozpočtem příjemce zadává do celkových nákladů na aktivitu, která je v této jediné
šabloně editovatelná.
Šablonu Úspory k rozdělení nejde využít jindy než při žádosti o změnu aktivit v IS KP 14+.
Pokud v ZoR bude vykázána snížená personální šablona (např. z důvodu čerpání OČR), tak se
nečerpané finanční prostředky nezadávají do šablony Úspory k rozdělení. Nečerpané finanční
prostředky za personální šablonu jsou evidovány v systému IS KP14+ (MS2014+) a budou
vráceny na konci realizace projektu.

Aktivita Využití ICT ve vzdělávání a aktivita Klub pro účastníky - hrazení kroužků
Pokud škola/školské zařízení čerpá finance z OP VVV na realizaci klubů/kroužků, není možné
žádat jejich úhradu, byť minimální, od účastníků. Všechny aktivity musejí být poskytovány
zdarma.
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Aktivita Projektový den mimo školu (pro všechny subjekty)
Není možné, aby během jednoho dne proběhla aktivita dopoledne a po přejezdu min. 10 km
další aktivita odpoledne – a škola/školské zařízení tak využili dvě šablony projektového dne.
Pro jeden den je možné využít pouze jednu šablonu Projektový den mimo školu. Výstupem
šablony je „Realizovaný projektový den“, v jednom dni nelze realizovat dva projektové dny.
Upřesnění aktivity Projektový den mimo školu (pro všechny subjekty), pokud by subjekt
volil tuto aktivitu vícekrát a využil ji jako vícedenní projektové dny.
Aktivita Projektový den mimo školu je primárně plánována jako jednodenní aktivita v době
vyučování ve škole/školském zařízení a je plně hrazena z dotace.
Aktivity lze zvolit násobně a není zakázáno je realizovat jako vícedenní projektové dny. Potom
je nutné splnit následující:
Dopravit se do místa projektového dne, které bude vzdáleno min. 10 km dle kalkulačky,
která je zveřejněna u šablony.
Realizovat projektovou výuku v délce min. 4 vyučovací hodiny.
Pokud budou žáci/účastníci přespávat, potom už není potřeba ujet další cestovní
vzdálenost po skončení projektové výuky – je tedy možné přespat v místě projektového
dne.
Druhý projektový den je nutné se dopravit do místa projektového dne, které bude
vzdáleno min. dalších 10 km od místa přespání a tam realizovat projektovou výuku
Tj.: Jeden projektový den – vždy je nutné realizovat dopravu minimálně 10 km a 4
hodiny běžné výuky/vzdělávání.
Nejedná se o výlet, nebo školu v přírodě. Jedná se o projektovou výuku se zapojením
žáků dle popisu aktivity v Příloze č. 3 výzvy Šablony II.

-

Ubytování si mohou žáci hradit sami. Zároveň však upozorňujeme, že úhrada v rámci
projektových dnů nesmí vyřadit z účasti na projektovém dnu žáky ze sociálně slabšího
prostředí. Jedná o aktivitu v době vyučování, které mají možnost účastnit se všichni žáci. Nelze
se neúčastnit výuky z finančních důvodů. Související náklady s realizací aktivity je možné pro
žáky zaplatit z prostředků dotace.

Aktivita Zapojení odborníka z praxe do výuky – uzavírání smluv a dohod
Šablona je určena pro jednoho pedagoga, který může spolupracovat i s více odborníky z praxe
(mohou se tedy střídat). S odborníkem z praxe je možné uzavřít smlouvu, DPČ/DPP nebo
smlouvu o poskytnutí služeb (vyfakturování práce).
Pokud má škola/školské zařízení v jakékoliv šabloně pochybnost, jakou smlouvu/dohodu
uzavřít, potom je třeba se v šabloně podívat do „Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci“ a do
„Dokládání výstupů pro kontrolu na místě“. V požadavcích na dokládání výstupů je uvedeno,
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jaký typ smlouvy/dohody má být uzavřen. Pokud takový požadavek uvedený není, nejde o
výstup projektu a záleží na škole, jakou smlouvu/dohodu uzavře pro realizaci dané aktivity.

Aktivita Využití ICT ve vzdělávání
Pokud si škola vybere šablonu Využití ICT ve vzdělávání, potom si tuto šablonu může vybrat
maximálně v hodnotě dosahující poloviny maximální možné výše finanční podpory pro daný
subjekt.
V Kalkulačce indikátorů je nastavena automatická kontrola – pokud by si škola vybrala tuto
aktivitu za více než je možné pro daný subjekt, Kalkulačka svítí červeně a objeví se písemné
upozornění.
Maximálně polovina maximální možné výše platí pro každý subjekt – tj. zvláště pro ZŠ ve
vtahu k maximálnímu rozpočtu ZŠ, zvláště pro ŠD ve vztahu k maximálnímu rozpočtu ŠD,
zvláště pro ŠK ve vztahu k maximálnímu rozpočtu ŠK atd.

Aktivita Komunitně osvětová setkávání
Délka aktivita v jedné šabloně je 2 hodiny. Škola/školské zařízení si může tuto aktivitu vybrat
násobně a realizovat setkání v délce 4 hodin (2 šablony), popř. 6 hodin (3 šablony).
Výstupem aktivity je zápis, a pokud bylo pro jedno setkání využito více šablon, stačí k těmto
šablonám doložit pouze jeden zápis, ve kterém bude uvedena skutečná délka realizace aktivity
(4 hodiny, 6 hodin).
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