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DOTAČNÍ INFO K 2. 3. 2018 
 

MŠMT 

Výzva č. 02_18_063 
Šablony II 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: 
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístu-
pu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, mož-
nostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdě-
lávání a odborné přípravy  
IP 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové  
Specifický cíl: 
V rámci IP 1:  
SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ  
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
V rámci IP 3:  
SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání  
 
 
Alokace:  5 420 mil. Kč 
 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

 

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč  
Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto 
vzorce:  
- pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);  

- pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).  
 
V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, 
nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý druh ško-
ly/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze jednou. Podrobný 
postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v pří-
loze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.  
 
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de 
minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč 
byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).  
 
Oprávnění žadatelé: 
 
 Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a škol-

ní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost 
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školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které 
mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dí-
tě/žáka/účastníka.  

 
 Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a škol-

ní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského  
 zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové 
 vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o 
 podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.  
 

Každá právnická osoba, která vykonává výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v 
rámci výzvy č. 02_18_063 podat pouze jednu žádost o podporu. V případě, že právnická osoba 
vykonává činnost více škol či školských zařízení, podává pouze jednu žádost. 
 
  
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  28. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího 

orgánu, nejpozději však do 28.6.2019 do 14:00 
hod. 

 

Oprávněné aktivity: 
Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení - oprávně-
ných žadatelů (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ a ŠD a ŠK).  
Podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 
 
Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
V rámci programu budou podporovány: 
 Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů cho-

vání včetně programů na podporu bezpečného klimatu 
 Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické pri-

mární prevence rizikových projevů chování 
 Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů 

v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia 
pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační program je určen pro právnické osoby: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
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 školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, 

 neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární 
prevence směřovaná k dětem a mládeži. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 4. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   6. 4. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-
projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/ 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/

