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Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město
Praha
Zdroj financování:
• OP VVV
Kdo může žádat:
Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky,
mimo hl. m. Prahy.
Žádat mohou:
• Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická
osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve
školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka
• Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
dle školského zákona 1(tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve
školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají,
minimálně jedno dítě/žáka
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1

Cíl výzvy:
• podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování
Oprávněné aktivity:
• Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností
pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na
pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního
posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející
metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními
principy OP VVV.
• Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných
žadatelů (tj. právnických osob vykonávajících činnost školy, viz kap. 4 výzvy).
Povinná aktivita:
• Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
• Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
• Šablona dle výsledků dotazníkového šetření
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Další volitelné aktivity:
• Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální
pedagog, chůva a školní kariérový poradce
• Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím
návštěv a nová šablona zahraničních stáží
• Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči
Podpora ICT vzdělávání
• Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně
možnosti nákupu tabletů či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
• Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční
prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje
aktivitu realizovat.
• Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení
minimálně 10 mobilních zařízení.
• Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční
podpory pro daný subjekt.
Podmínky výběru podporovaných aktivit podrobněji viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich
věcný výklad.
Alokace výzvy:
• Celková alokace na výzvu je 2 730 mil. Kč
Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů:
• Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
• Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se
stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);
• V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní
školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za
základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.2 Podrobný postup pro stanovení
maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č.
3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.
• Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5
000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše
podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší
než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).
V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více základních
škol (např. základní škola a základní škola speciální), částka 200 000 Kč se počítá vždy
pouze jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu.
2
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Datum vyhlášení výzvy:
• 31.3.2020 od 14 hodin
Ukončení příjmu žádostí:
• 29.6.2021 do 14 hodin
Nejzazší termín ukončení realizace:
• 30.6.2023
Minimální/maximální délka trvání projektu:
• 12 měsíců/24 měsíců
Více informací, dostupné dokumenty a přílohy:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mestopraha.htm
http://www.maprakovnicko.cz/sablony-iii/
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Výzva č. 6 PRV – MAS Rakovnicko - Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských oblastech
Název výzvy:
• Výzva č. 6 PRV, Fiche 20, článek 20
Vyhlašovatel výzvy:
• Místní akční skupina Rakovnicko
Zdroj financování:
• Ministerstvo zemědělství
Kdo může žádat:
• Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízena obcí nebo svazkem obcí,
dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
Jaké projekty budou podporovány:
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na drobný dlouhodobý
hmotný majetek:
• Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení ; venkovní mobiliář a herní prvky v případě
mateřské školy
• Pořízení technologií a dalšího vybení mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení ;
venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří max. 30% projektu
• Nákup nemovitostí
Výše dotace:
• 80 %
o Dolní limit: 50 tis. Kč
o Horní limit: 5 mil. Kč
Vyhlášení výzvy: 8.2.2021
Příjem žádostí: 1.3.2021 – 16.4.2021
Více informací: https://www.mas-rakovnicko.cz/vyzvy/vyzvy-pro-prijemzadosti/vyhlasene-vyzvy/vyzva-c-6-prv-2267cs.html
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Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním
vzdělávání 2021
Vyhlašovatel výzvy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Kdo může žádat:
Oprávněným žadatelem jsou právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol
zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou zřízeny:
• územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí (veřejné
mateřské školy),
• soukromým zřizovatelem (soukromé mateřské školy),
• registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (církevní mateřské školy)
bez ohledu na její právní formu.
Cílem výzvy je:
podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání
za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání
přizpůsobená potřebám těchto dětí.
• Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého
jazyka dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
• Skupinu pro jazykovou přípravu zřizuje ředitel mateřské školy. Jazyková příprava je
poskytována v rozsahu 1 hodiny týdně, která bude rozdělena s ohledem
na možnosti mateřské školy a potřeby dětí do dvou nebo více bloků v průběhu
týdne.
Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v období:
• od 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021 mateřským školám veřejným, které budou uhrazeny
nejpozději do 30. 9. 2021.
• od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mateřským školám soukromým a církevním, které
budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2022.
Alokace výzvy:
• 38,8 mil. Kč
Vyhlášení výzvy: 28.1.2021
Příjem žádostí: do 5.3.2021
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlasenidotacni-vyzvy-na-podporu-vzdelavani-cizincu-v-povinnem-predskolnim1?lang=1&ref=m&source=email
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Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021
Vyhlašovatel výzvy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zaměření programu:
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na okresní a krajská kola soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021.
Cílem výzvy je:
• zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a hospodárně
a efektivně využívat finanční prostředky státního rozpočtu určené pro soutěže,
• touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky
pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání.
Priortami výzvy jsou soutěže pořádné distanční formou:
• navazující na vzdělávací oblasti a obory vzdělání,
• postupového charakteru, s více stupni postupových kol,
• s dlouholetou tradicí, které velkou měrou napomáhají zkvalitnění vzdělávacího
procesu,
• s vysokou účastí soutěžících v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých věkových
kategoriích) v uplynulém ročníku,
• technického a přírodovědného zaměření.
Oprávněný žadatel:
• kraje
• školy, střediska volného času a další školská zařízení nezřizovaná krajem zapsaná
v rejstříku škol a školských zařízení.
Alokace výzvy:
• 10 261 375 Kč
Příjem žádostí: do 15.3.2021
Více informací: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-vzajmovem-vzdelavani-na-rok
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Program 133 320 – Podpora zajištění vybraných
investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami pro rok 2021
Vyhlašovatel výzvy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí
dotace do programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných
opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami subtitul 133D 321. V tomto programu (subtitulu) poskytuje MŠMT investiční dotace na
pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí,
žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání a poskytování školských
služeb podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zaměření programu:
Primárně se výzva zaměřuje na podporu pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních
učebních pomůcek investičního charakteru přímo do škol a školských zařízení všech
zřizovatelů, u nichž je prokazatelné či předvídatelné, že s ohledem na vyšší počet žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobou potřebu využívání daných pomůcek
a učebnic či skutečnost, že daná pomůcka musí být žákem využívána jak ve škole
či školském zařízení, tak při domácí přípravě, je tento způsob zajištění poskytování daných
podpůrných opatření vhodnější z hlediska efektivity, účelnosti a hospodárnosti.
Kompenzační pomůcka (počet kusů, komplet) – variantně:
• Schodolez nebo jiné obdobné zařízení,
• Zápisník pro nevidomé,
• Braillský řádek,
• Braillská tiskárna,
• PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením,
• Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka,
• Televizní lupa,
• Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé.
Finanční limit:
• Dolní limit: 40 tis. Kč u hmotného majetku, resp. 60 tis. Kč u nehmotného majetku
Alokace výzvy:
• 10 261 375 Kč
Příjem žádostí: od 1.1.2021 do 30.6.2021
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomikaskolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k5?highlightWords=dotace
9

Místní akční plán ORP Rakovník II., reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701
Kancelář: Rakovnicko o.p.s., Lubenská 2250, Rakovník 269 01, www.maprakovnicko.cz
Kontaktní osoba: Brigita Pospíšilová, tel: +420 734 213 667, e-mail: pospisilova@mas-rakovnicko.cz

Oranžové hřiště 2021
Zdroj financování:
• Nadace ČEZ
Kdo může žádat:
• Právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria
dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020:
https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzovehriste-2021/podminky-oranzove-hriste_2021_final.pdf
Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online
systému na webové adrese: https://www.zadost.online/prihlaseni. Nedílnou součástí
žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách grantového řízení.
Jaké projekty budou podporovány:
• Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní
rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a
sociálních zařízení.
Výše dotace:
• Maximální výše nadačního příspěvku je 2 mil. Kč
Příjem žádostí:
• od 1.1.2021 do 31. 12. 2021
Více informací: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html
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Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad
10 mil. Kč
Zdroj financování:
• Národní sportovní agentura
Zaměření programu:
Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice
prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních
zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé
k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti
k provozování sportu skutečně využíváno.
Účel výzvy:
a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně
jejich zázemí,
b) výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení
Kdo může žádat:
• Kraj
• Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
• Dobrovolný svazek obcí
• Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
• Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
• Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let
činnost v oblasti sportu, a to včetně pobočného spolku,
• Ústav, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let
činnost v oblasti sportu,
• Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.
Spoluúčast:
• do 30% nákladů
Alokace výzvy:
• 600 000 000 Kč
Příjem žádostí:
• od 21.12.2020 do 30. 6. 2022
Více informací: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
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