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IROP


Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP –
celonárodní výzva už asi nebude, lze čerpat přes MAS (místní akční
skupiny)



Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení,
střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby,
vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci
zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

OP Zaměstnanost


Výzva 013 OP Z, výzva 077 v r. 2017 ukončena



Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní
vyučování mimo hl. m. Prahu

Podpora je zaměřena na zajištění péče o skupinu dětí v době mimo školní
vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Podmínkou je, aby děti,
které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně
základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ).
• skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských
regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy),
• zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity,
• příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).


OP VVV - Šablony II vyhlášena!



Výzva č. 02_18_063: pro oprávněné žadatele v MRR (13 krajů)



Místo realizace projektu: EU (v IS KP14+ úroveň jakéhokoliv kraje v ČR) – lze
vycestovat i mimo ČR



Místo dopadu: méně rozvinutý region

Základní data k výzvě


Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018



Žádosti je možné podávat do: 28. 6. 2019 do 14 hod.



Projekty je možné realizovat do: 31. 8. 2021



Délka realizace: 24 měsíců



Alokace: celkem 6 mld. Kč (5.420 mil +580 mil. Praha)



Fond: ESF (neinvestiční)



Výše dotace: 100.000 Kč – 5 mil. Kč (resp. režim de minimis: 200.000 EUR za
poslední 3 po sobě jdoucí účetní období)

Oprávnění žadatelé


Mateřské školy, Základní školy, MŠ+ZŠ



Školní družiny (ŠD)



Školní kluby (ŠK)



Střediska volného času (SVČ)



Základní umělecké školy (ZUŠ)



Pozn.:

o

Nezřizované OSS (org.sl.státu) / zřizované MŠMT, alespoň 1
dítě/žák/účastník (v SVČ, ŠD a ŠK)

o

1 IČ = jedna žádost

Min. a max. alokace na 1 projekt


Minimální alokace pro 1 projekt (předpokládaná čísla)



100 000 Kč



Maximální alokace pro 1 projekt



ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ:



100 000 Kč na subjekt + 1 800 na dítě/žáka/studenta

Příklad




MAXImální varianta:
 1 IČ = MŠ+ZŠ+ŠD+ŠK+SVČ+ZUŠ =


300 000 Kč (MŠ) +



300 000 Kč (ZŠ) +



100 000 Kč (ŠD) +



100 000 Kč (ŠK) +



100 000 Kč (ZUŠ) = celkem 900 000 Kč na IČ



+ částky na děti/žáky/studenty

Současně platí, že maximální částka na 1 projekt je 5 000 000 Kč (nebo 200 000 EUR v de minimis – 3
účetní období).

Šablony pro ŠD a ŠK
Personální podpora


Školní asistent



Speciální pedagog



Sociální pedagog

Šablony pro ŠD a ŠK
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických
pracovníků


Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin zaměření a)
čtenářská gramotnost; b) matematická gramotnost; c) cizí jazyky; d) osobnostně
sociální rozvoj; e) inkluze; f) kariérové vzdělávání; g) polytechnické vzdělávání; h)
ICT; i) projektová výuka; j) kulturní povědomí a vyjádření.



Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK



Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK



Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK



Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK



Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

Šablony pro ŠD a ŠK
Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK


Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK


Klub pro účastníky ŠD/ŠK



Projektový den v ŠD/ŠK



Projektový den mimo ŠD/ŠK

Podrobně


Výzva 63 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-0218-064-sablony-ii)



Příloha č. 3 Přehled šablon – vysvětlení šablon



Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2017 – počet dětí v ŠD, ŠK



Kalkulačka indikátorů Šablony II – výběr šablon



Dotazník ŠD - vstupní



Dotazník ŠK - vstupní

Na koho se obrátit?
Odpovědi na dotazy
Pro školy v MAS Brána Vysočiny: manager@masbranavysociny.cz
tel. 777 706 722 (kdykoliv), možná domluva na spolupráci i se školou mimo
území MAS

Pro školy mimo území MAS Brána Vysočiny: příslušná MAS
MAS Brána Brněnska, Boskovicko plus, Zubří země, Most Vysočiny
Pro školy: dotazyZP@msmt.cz tel. 234 814 777 (9-15 hod.)

Další vzdělávání – zájem?


Možná témata na vzdělávání:



Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání (nebezpečí kyberšikany, sexting,
týrání a zneužívaní dětí, domácí násilí…)



Výtvarné inspirace (náměty a inspirace pro výtvarné a pracovně- technické činnosti)



Legislativa pro zájmové vzdělávání (legislativní rámec pro činnost školských zařízení
zájmového vzdělávání i pro vlastní činnost vychovatelů)



Silnice za to nemůže (rozdíl mezi dopravní výchovou ve škole a ve školní družině)



Dramatická výchova (praktické ukázky her a cvičení, náměty k činnosti s dětmi)



Problematika zájmového vzdělávání (základní kompetence vychovatele v oblasti
legislativy a ŠVP, spolupráce s vedením školy, řešení nedostatku míst ve školních
družinách…)



Společně do přírody (cíle a obsah environmentálního vzdělávání a výchovy – EVVO)



Zvyky a svátky v novém kabátě (náměty a inspirace pro rukodělné tvoření s využitím
řemesel, zvyky, svátky a tradice



Děkuji za pozornost

