
Nová vlna zjednodušených projektů pro školy  

Aktualizované informace ke dni 10. 3. 2022 – prozatím stále předběžný charakter. 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) vložit proklik na https://opjak.cz/  – 
předpokládané schválení celého programového dokumentu Evropskou komisí v dubnu 2022. 

• Na stránkách OP JAK je již v tuto chvíli zveřejněn draft harmonogramu výzev na rok 
2022. V případě prodlení ve schválení programového dokumentu OP JAK dojde 
k relevantnímu posunu termínů jednotlivých výzev. 

Vyhlášení výzev pro školy se pak předpokládá v květnu 2022 (bude záležet na tom, zda se 
podaří OP JAK schválit v dubnu 2022). 

Předpokládá se vyhlášení výzev pro tyto školské subjekty se začátkem realizace od 1. 9. 
2022: 

• Šablony pro MŠ a ZŠ I  
o žadatelé: MŠ, ZŠ (včetně ŠD, ŠK), SVČ, ZUŠ, PPP (pro institucionalizaci pozic 

školního psychologa/školního speciálního pedagoga) 
• Šablony pro SŠ a VOŠ I  

o žadatelé: ŠŠ (včetně domovů mládeže a internátů), VOŠ (včetně domovů 
mládeže a internátů) 

Doba realizace projektu: 24 – 36 měsíců  

Počítá se s vyhlášením pouze dvou vln zjednodušených projektů na období šesti let. V tomto 
ohledu musejí žadatelé počítat s tím, že zálohové platby nebudou ve výši 100 %, ale celkové 
prostředky budou pravděpodobně rozděleny do dvou splátek. 

Aktivity, které budou v šablonách nabídnuty, přehledně shrnuje prezentace zveřejněná na 
těchto stránkách. Níže shrnujeme ty nejzásadnější novinky: 

1. Dotazníkové šetření  
o nebude spojeno s volbou povinné šablony 
o nebude spojeno s vykázáním žádného indikátoru 
o ZÁSADNÍ: “věcné” hodnocení projektu budu zajištěno provázáním volby 

šablon s koncepcí rozvoje školy/školním akčním plánem (ŠAP) 
2. Mateřské školy  

o personální šablony  
▪ nebude pozice chůvy (její činnost bude zastávat školní asistent) 
▪ nově pozice dvojjazyčného asistenta pro děti s OMJ (nutná podmínka 

přítomnosti 1 dítěte s OMJ) 
o nepersonální šablony  

▪ DVPP – nově neakreditované kurzy 
▪ podpora dětí s OMJ 

3. Základní školy  
o personální šablony  
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▪ nově institucionalizace pozic* školního psychologa a specpeda – 
samostatná alokace na tuto oblast – navázána i samostatná pravidla 

▪ nově pozice dvojjazyčného asistenta pro žáky s OMJ (nutná podmínka 
přítomnosti 1 žáky s OMJ) 

o nepersonální šablony  
▪ DVPP – nově neakreditované kurzy 
▪ podpora žáků s OMJ 
▪ Klub pro žáky ZŠ – nově s možnou účastí dětí z MŠ 

 * Model zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že pokud má škola 180 a více žáků, žádá si o 
školního psychologa a spec.ped.a napřímo v Šablonách. V případě, že má škola méně jak 180 
žáků žádá si škola o tyto pozice skrze PPP. 

 
 


