
Semináře MAS k animaci škol 2017

říjen 2017 – Praha, Brno, Olomouc



Statistika k výzvám Šablony pro MŠ a ZŠ I



Výzva 22 Výzva 23

Počet škol 6 754 614

Počet prvně předložených žádostí 5127 483

Počet stažených žádostí 415 24

Počet zamítnutých žádostí 32 7

Počet schválených žádostí 4657 451

Počet schválených žádostí v % 69,22% 73,45%



Doporučení k Žádostem o podporu 



Podmínky výzvy a výběru šablon 

Respektovat podmínky pro výběr šablon 

• Výběr šablon pro školy dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

• Respektování minimální a maximální výše dotace 

• Zvolení min. 1 šablony dle výsledku dotazníku 

• Respektování bagatelní podpory 



Doložení příloh žádosti o podporu

• Čestné prohlášení o zřízení školy (škola je/není zřízena pro děti/žáky se 
SVP) – doloženo jako originál 

• Kalkulačka indikátorů – doloženo jako 

• Výstup z dotazníkového šetření – doloženo jako prostá kopie.

• Čestné prohlášení o likvidaci, exekuci, insolvenčním řízení, bezúhonnosti 
a bezdlužnosti – doloženo jako originál 

• Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory (vyplňují pouze 
školy, které nejsou příspěvkovými organizacemi obcí, svazku obcí a krajů) 
– doloženo jako originál 

• Doklad o bankovním účtu – doloženo jako originál 

• Prokázání vlastnické struktury – doloženo jako originál 



Nejčastější chyby v podaných žádostech o podporu

• Nesprávně nastavený indikátor 6 00 00 (milník, Celkový počet účastníků) 
– bagatelní podpora

• Nesprávně vyplněn indikátor 5 10 10 (Počet organizací)

• Nesprávně vyplněny indikátory statistické povahy (5 15 10, 5 16 10, 5 17 
10)

• Překročení maximální výše dotace (doplnění nesprávného počtu žáků)

• Čestné prohlášení, zda škola je či není zřízena pro děti/žáky s SVP –
nesprávné zvolení typu školy

• Nepodepsané přílohy k žádosti o podporu 

• Čestná prohlášení o bankovním účtu jsou pouhými scany, nikoli                
tzv. autorizovanými konverzemi



Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při podání 
žádosti o podporu

• Záložka Aktivity ZP: nezvoleno správné variantní upřesnění šablony (dle
výsledků dotazníkového šetření MAP)

• Záložka Subjekty: uvedeny nepřesné identifikační údaje žadatele
(např. zkratky „ZŠ“, „MŠ“)

• Záložka Specifické cíle:

• uvádění specifických cílů s nulovými hodnotami

• uvedené hodnoty specifických cílů nekorespondují s přílohou
Kalkulačka indikátorů

• Záložka Žadatel: uvedeny údaje o Zřizovateli – Obec a Zřizovateli –
Nadřízený kraj



Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při podání 
žádosti o podporu

• Záložka Subjekty: neuveden Zřizovatel – Obec a Zřizovatel – Nadřízený
kraj

• Záložky Účty zřizovatelů: uvedené bankovní účty nejsou vedeny u ČNB

• Neplatný elektronický podpis (neobsahuje privátní klíč či autoritu)

• Záložka Dokumenty: nepřiložena plná moc splňující povinné náležitosti

• Chyby na záložce kategorie intervencí



Nejčastější chyby v systému IS KP14+ při doložení 
podkladů pro vydání právního aktu

• V případě, že je žadatel ze 100% vlastněn mateřskou společností, jsou
jak žadatel, tak jeho mateřská společnost považováni za jeden podnik.
Limit podpory v režimu de minimis (200 tis. EUR/podnik/3 roky) tak platí
v součtu pro obě tyto společnosti.



Doporučení k realizaci projektů



Žádost o změnu aktivit

Žádost podávat dostatečně s předstihem !

• Žádost bez dopadu do právního aktu 

• Žádost s dopadem do právního aktu  

- konzultovat s projektovým administrátorem MŠMT 

- zdlouhavé generování finančních obrazovek 



Žádost o předčasné ukončení projektu

Možnost podat v momentě, kdy je splněn účel dotace … 

• Nejprve musí být zkontrolována 1. ZoR a zaslána 2. zálohová platba

• Poté bude vyhodnocena žádost o předčasné ukončení projektu 

• Stanovit vhodné datum pro ukončení realizace projektu … 

• Podání ZZoR

• Pokud je nastaven indikátor 5 10 10, je nutné vyplnit dotazník k pro 
vykázání tohoto indikátoru. 



Práce v IS ESF 2014+

S problémy ve vyplnění  se obracet na konzultační linku 

- konkrétně Marcelu Tógliovou (tel 234 814 777, dotazyZP@msmt.cz)

S technickými problémy se obracet na technickou podporu OP VVV z IS 
KP14+ z daného projektu interní depeší: 
OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická_podpora

Ztotožnění osoby v ROB 

- pokud nejde ztotožnit osobu v ROB, škola interní depeší požádá 
projektového admin. MŠMT o možnost potvrdit identitu pedagoga mimo 
ROB.



Personální šablony

Kvalifikační požadavky 

- Musí splňovat v den zahájení činností 

Úvazky a smlouvy 

- Úvazek nelze dělit mezi více osob  a mezi více měsíci 

OČR a PN 

- Připravena možnost krátit šablony 

- Prozatím nevykazovat v ZoR



Doporučení k ZoR



Statistika a doporučení

Nezapomenout předložit ZoR !!!

– prozatím telefonicky upozorňujeme 

Přílohy nazývat dobře nejen v systému, ale i ve scanu přílohy samotné

Využívat popisu aktivit na upozornění  - např. změny osob na dané pozici, 
důvod odlišnosti jmen ve smlouvě a v doložení kvalifikace

Počet předložený ZoR Výzva 22 Výzva 23

K 31. 8. 2017 celkem 1096 64

K 30. 9. 2017 celkem 1469 102



Na co si dát pozor … 

Není příliš chyb, chyby jsou různorodé … 

• Rozpad aktivit do žádosti o platbu zadat až po zadání všech aktivit

• Aktivity se do IS KP 14+ zadávají jako jednotky aktivit, ne jako šablony 

• Publicita – nutno splnit v ZoR č. 1

• Horizontální principy – nutno splnit (popsat) nejpozději v ZZoR

• K indikátoru 6 00 00: seznam osob s bagatelní podporou 

• K indikátoru 5 25 10: souhrnnou zprávu za tento indikátor (indikátor 
bude zkontrolován po doložení zprávy)

• Využití Kalkulačky indikátorů ZoR



Kontakty 

Konzultační linka pro zjednodušené projekty (pro školy)

234 814 777, dotazyZP@msmt.cz

Projektový administrátor MŠMT pro daný projekt (žádosti o podstatnou 
změnu)

Konzultační adresa pro MAS:

sablonymas@msmt.cz, tel. 234 814 234 (Lucie Karešová)

mailto:dotazyZP@msmt.cz
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