DOTAČNÍ INFO K 20. 7. 2018

MŠMT
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období záříprosinec 2018

Oprávněný žadatel:
 Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo
soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou
církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního
práva zřizovat církevní školy, a právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení zřizovaná ministerstvem zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
Podání žádosti:

 Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukro-

mým zřizovatelem podává žádost kraji, do jehož územní působnosti náleží.
 Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu, a to Odboru předškolního, základního, zá-

kladního uměleckého a speciálního vzdělávání.
 Žádosti o financování asistentů pedagoga v tomto modulu na období září – prosinec 2018
musí být příslušnému kraji doručeny do 27. 7. 2018.
Kraj zašle souhrnnou žádost ministerstvu, a to Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, nejpozději do 3. 8. 2018. V průběhu období září –
prosinec 2018 mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2018, na
adresu příslušného krajského úřadu. Kraj zašle souhrnnou žádost do pěti pracovních dnů
následujícího měsíce ministerstvu, a to Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání.
 Žádosti podávané přímo ministerstvu musí být doručeny do 3. 8. 2018, a poté mohou být
zasílány průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2018. Žádost o dotaci musí splňovat veškeré
náležitosti žádosti, včetně termínu podání.

Cíl programu:
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 Cílem tohoto programu je zajistit školám všech zřizovatelů možnost využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek § 17 a 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tato možnost je otevřena školám všech zřizovatelů.
Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga, který bude ve třídě působit na základě § 18 vyhlášky, není podpůrným opatřením, nemůže být jako podpůrné opatření financováno.

Více informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp?lang=1

Výzva na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019
Výzva na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového chování obsahuje 2 moduly:
A. Projekty individuální
B. Projekty krajské
Alokace: 20 329 000 Kč
Modul A – Projekty individuální: 16 129 000Kč
Modul B – Projekty krajské: 4 200 000Kč

Modul A – Projekty individuální
Věcné zaměření:
Modul A – je zaměřen na poskytnutí dotace žádostem o podporu projektu v některé z níže uvedených aktivit:
a) práce s dětmi, žáky a studenty v těchto oblastech primární prevence rizikového chování:
A. Všeobecná primární prevence rizikového chování
B. Selektivní primární prevence rizikového chování
C. Indikovaná primární prevence rizikového chování
b) Projekty zaměřené zejména na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti: konference, internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat
na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím Evropského sociálního fondu)
c) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb např. výzkumy, sběr dat
Oprávněný žadatel:
 Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2

 Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb.
 V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.
Podání žádosti do

30. 9. 2018

Modul B – Projekty krajské
Věcné zaměření:
Modul B je zaměřený na podporu krajských projektů, které budou systémově zabezpečovat
vzdělávání, metodické vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů
ve školním prostředí v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména
jde
o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které se
projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně
výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.
Oprávněný žadatel:
Žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu na podporu krajských projektů primární prevence rizikového chování je kraj.
Podání žádosti do

30. 9. 2018

Více informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanriprevence

Seminář pro žadatele o dotace 2019
Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019.
Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace. Registrace na seminář nejpozději do
31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.
Více informací:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/seminar-pro-zadatele-o-dotace-2019
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ITI OSTRAVSKO
Dotčené území ITI na území MAS Hlučínsko:
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Služovice, Šilheřovice, Velké Hoštice, Vřesina
Základní školy II
OP: IROP
SC: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Číslo výzvy ŘO: 66
Číslo výzvy Nositele ITI: 24
Číslo výzvy ZS ITI: 10
Opatření integrované strategie: 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v
technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí
pro uplatnění na trhu práce
Alokace:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 190 537 436 Kč
Státní rozpočet (max.) – 33 624 253 Kč
Míra podpory:

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které
jsou zapsány ve školském rejstříku
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (např. o.p.s., ústavy, spolky, církve, nadace)
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích (jedná se
zejména o podnikatelské subjekty)

Evropský fond
pro regionální
rozvoj
85%
85%

Státní
rozpočet
15%
5%

85%

5%

85%

10%

85%

0%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů (30 mil. Kč) se vztahuje na 1 zařízení (IZO školy).
Oprávnění žadatelé:
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 kraje
 organizace zřizované nebo zakládané kraji
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obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

22. 10. 2018
31. 12. 2018

Podporované aktivity:
 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhláškyč. 398/2009 Sb.),
 nákup nemovitostí (pozemků a staveb),
 pořízení vybavení budov a učeben,
 pořízení kompenzačních pomůcek,
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy nositele ITI.
Hlavní zaměření projektu musí být pouze na zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Klíčovými kompetencemi jsou:
 komunikace v cizích jazycích,
 přírodní vědy,
 technické a řemeslné obory,
 práce s digitálními technologiemi.
Ve vazbě na hlavní zaměření projektu (klíčové kompetence vyjmenované výše) lze realizovat aktivity směřující k budování bezbariérovosti školy, aktivity spojené se zajištěním vnitřní konektivity školy a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (např. pořízení kompenzačních pomůcek). V rámci ITI ostravské aglomerace není možné realizovat projekt pouze na budování bezbariérovosti či na zajištění
vnitřní konektivity.
V rámci ITI ostravské aglomerace není možné podat projektový záměr na rozšiřování kapacit kmenových učeben v sociálně vyloučených lokalitách.
Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné.
Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Náklady na bezbariérovost nesmí přesáhnout 50 % CZV projektu.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
Více informací:
https://itiostravsko.cz/cs-cz/10-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-zakladni-skoly-ii
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