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MŠMT
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci
tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce
zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické
podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a
ochranné výchovy.
Alokace na výzvu: 500 000 000 Kč
Vymezení okruhu příjemců:
Pro aktivitu č. 1, 2, 3 a volitelnou aktivitu č. 5 jsou oprávněnými žadateli:
➢ právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení;
➢ školy a školská zařízení, které jsou zřízené MŠMT (tj. právnická osoba vykonávající činnost
školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
➢ vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
➢ soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, kterými jsou:
➢ spolek, vyjma pobočného spolku,
➢ ústav,
➢ obecně prospěšná společnost,
➢ nadace nebo nadační fond,
➢ registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická
osoba
a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost;
➢ organizační složky státu;
➢ příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví;
➢
➢
➢
➢

příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
územní samosprávné celky;
příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.

Pro aktivitu č. 1 a 4 jsou oprávněnými žadateli:
➢ příspěvkové organizace zřízené MZ;
➢ příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
➢ vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí od

30. 8. 2019
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Příjem žádostí do

27. 11. 2019

Oprávněné aktivity:
Povinné aktivity:
Pro projekty připravované v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povinná aktivita:
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Každý žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení apod.
Povinně volitelné aktivity:
Žadatel volí pro svou žádost o podporu vždy pouze jednu povinně volitelnou aktivitu označenou
číslem 2, 3 a 4.
Aktivita č. 2: Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených
programů připravujících na samostatný způsob života
Aktivita č. 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje
psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné
rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o
vlastní duševní zdraví
Aktivita č. 4: Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence
s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné
výchovy.
Volitelné aktivity:
Aktivita č. 5: Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží
Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá
Aktivitu lze zvolit pouze při výběru povinně volitelné aktivity č. 2 Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob
života. Volitelnou aktivitu nelze zvolit při výběru jiné povinně volitelné aktivity a nelze ji realizovat
samostatně.
Více informací:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm
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