
ŠABLONY I



1) Šablony pro MŠ a ZŠ I

• Mateřské školy (MŠ)

• Základní školy (ZŠ) včetně školních družin (ŠD) a školních klubů (ŠK)

• Střediska volného času (SVČ)

• Základní umělecké školy (ZUŠ)

• Pedagogické psychologické poradny (PPP) – pro institucionalizaci pozic školní psycholog/školní 
speciální pedagog

2) Šablony pro SŠ a VOŠ I

• Střední školy (SŠ) včetně domovů mládeže (DM) a internátů (INT)

• Vyšší odborné školy (VOŠ) včetně domovů mládeže (DM) a internátů (INT)



Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí 

• Šablony pro MŠ a ZŠ I: květen 2022

• Šablony pro SŠ a VOŠ I: květen 2022

Termín ukončení příjmu žádostí 

• Šablony pro MŠ a ZŠ I: březen 2023 

• Šablony pro SŠ a VOŠ I: listopad 2022 

Doba realizace projektu: 24 – 36 měsíců



Alokace na výzvu

1. Šablony pro MŠ a ZŠ I: 7 mld. Kč (včetně institucionalizace pozic školní psycholog
a školní speciální pedagog)

- V rámci této alokace bude samostatně počítána alokace na projekt ZŠ pro institucionalizaci
pozic ŠP a ŠSP a samostatně pro ostatní šablony.

- Nevyčerpané prostředky pro část institucionalizace nebude možné přesouvat na ostatní šablony,
aby mohlo dojít ke skutečnému ověření modelu.

- V tomto ohledu bude upraven účel dotace (již ne výstupy v hodnotě 50% z dotace projektu),
aby nedošlo k ohrožení naplnění účelu dotace v případě nenalezení ŠP/ŠSP.

- V případě potřeby může být alokace výzvy navýšena.

2. Šablony pro SŠ a VOŠ I: 2 mld. Kč



• Bude provedeno na začátku a na konci projektu výhradně z důvodu evaluace
dopadu výzev.

• Nebude spojeno s vykázáním žádného indikátoru.

• Nebude spojeno s volbou povinné šablony („věcným“ hodnocením projektu)
do žádosti o podporu.

• „Věcné“ hodnocení projektu bude zajištěno provázáním volby šablon s koncepcí
rozvoje školy/ŠAP
• Tabulka konkrétních opatření, jimiž chce škola naplňovat koncepci rozvoje školy/ŠAP

s uvedením konkrétních šablon, jenž mají daná opatření naplňovat.



Personální šablony 

• Školní asistent (+ činnost chůvy)
• Sociální pedagog
• Dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (snížení podmínky počtu 3 dětí s OMJ na 1)

Nepersonální šablony

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
• Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických)

• Nově i neakreditované kurzy
• Aktualizovaná témata, např.: supervize/mentoring/koučink, wellbeing, pregramotnosti, logopedie,

práce s ŠVP, pedagogická diagnostika, práce s heterogenním kolektivem, výuka ČJ jako druhého
jazyka, specializační studia

• Projektový den ve škole, projektový den mimo školu
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
• Podpora dětí s OMJ
• Diskuze o nové šabloně: podpora dřívějšího nástupu sociálně znevýhodněných dětí do MŠ



Personální šablony (vedle modelu institucionalizace)

• Školní asistent
• Sociální pedagog
• Dvojjazyčný asistent pro žáky s OMJ (snížení podmínky počtu 3 žáků s OMJ na 1)
• Kariérový poradce (se zaměřením na osobnostní rozvoj žáka, eliminaci předčasných odchodů

ze vzdělávání, identifikaci a podporu nadání)

Nepersonální šablony

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (i SD/ŠK)
• Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP (i ŠD/ŠK)

• Nově i neakreditované kurzy
• Aktualizovaná témata, např.: supervize/mentoring/koučink, wellbeing, gramotnosti, logopedie, práce

s ŠVP, pedagogická diagnostika, formativní hodnocení, identifikace nadání, výuka ČJ jako druhého jazyka,
specializační studia

• Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu (i ŠD/ŠK)
• Komunitně osvětová setkání
• Klub pro žáky ZŠ (s možnou účastí dětí z MŠ)



• Vzájemná spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce 

(včetně možnosti tvorby/aktualizace ŠVP)

• Tandemová výuka varianta PP – PP, nebo PP – odborník (i ŠD/ŠK)

• Diskuze o nové šabloně: osobnostní a sociální rozvoj žáků (včetně podpory kariérového 

poradenství)

• Podpora žáků s OMJ



Nepersonální šablony 

• Sdílení zkušeností pedagogů/nepedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení
prostřednictvím vzájemných návštěv

• Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP
• Nově i neakreditované kurzy
• Aktualizovaná témata, např.: supervize/mentoring/koučink, wellbeing

• Projektový den v SVČ, projektový den mimo SVČ
• Komunitně osvětová setkávání
• Klub v SVČ



Nepersonální šablony 

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
• Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP

• Nově i neakreditované kurzy
• Aktualizovaná témata, např.: supervize/mentoring/koučink, wellbeing

• Vzájemná spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce
• Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu
• Využití ICT ve vzdělávání
• Tandemová výuka varianta PP – PP, nebo PP – odborník
• Komunitně osvětová setkávání



Personální šablony 

• Školní speciální pedagog a Školní psycholog – obdobně jako doposud v šablonách OP VVV, proces
institucionalizace až po vyhodnocení modelu v ZŠ

• Školní asistent
• Sociální pedagog
• Dvojjazyčný asistent pro žáky s OMJ (snížení podmínky počtu 3 žáků s OMJ na 1)
• Kariérový poradce
• Koordinátor spolupráce školy a firem

Nepersonální šablony

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (i DM/INT)
• Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP (i DM/INT)

• Nově i neakreditované kurzy
• Aktualizovaná témata, např.: supervize/mentoring/koučink, wellbeing, gramotnosti, práce s ŠVP,

pedagogická diagnostika, formativní hodnocení, identifikace nadání, výuka ČJ jako druhého jazyka,
specializační studia



• Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu 
• Tandemová výuka varianta PP – PP, nebo PP – odborník
• CLIL ve výuce
• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 
• Klub pro žáky (i pro DM/INT) s možnou účastí žáků ZŠ
• Podpora podnikavosti – fiktivní firma
• Komunitně osvětová setkání
• Vzájemná spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce
• Využití ICT ve vzdělávání (pouze pro DM/INT)
• Podpora žáků s OMJ
• Diskuze o nové šabloně: osobnostní a sociální rozvoj žáků (včetně podpory kariérového poradenství)



Personální šablony 

• Koordinátor spolupráce školy a firem 

Nepersonální šablony 

• Projektový den ve výuce 
• Zapojení odborníka z praxe do výuky
• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Mgr. Viktor Pati

Další informace o OP JAN AMOS KOMENSKÝ (2021-2027) 

jsou dostupné na webových stránkách https://OPJAK.cz/


