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Odpovědi na věcné dotazy ze seminářů Realizace projektů zjednodušeného vykazování 

pro členy MAS v prosinci 2016 

 

1. Je možné zaslat na ukázku formulář portfolia pedagogů? 

 

Vzory portfolií nebyly pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I připraveny do předepsaných formulářů 

a ani nebyly stanoveny minimální požadavky na portfolia. Na základě podnětů ze škol a od 

členů MAS bylo připraveno portfolio, které bude zveřejněno u příloh ke zprávě o realizaci.  

 

2. Jaké důsledky bude mít nenaplnění povinně zvolené šablony?  

 

V souladu s právním aktem budou v případě nenaplnění výstupů šablony vráceny finanční 

prostředky za danou šablonu poskytovateli dotace. Právní akt nestanovuje další sankci za 

nenaplnění alespoň jedné povinně zvolené šablony. Přesto bychom chtěli apelovat na to, aby 

škola naplnila povinně zvolenou šablonu, popř. aby požádala o změnu povinně zvolené šablony 

za jinou šablonu, která rozvíjí nejslabší oblast školy. 

 

 

3. Lze za žáka ohroženého školním neúspěchem považovat i žáka nadaného?  

 

V příloze č. 3 výzvy Přehled šablona jejich věcný výklad je u pojmu „žák ohrožený školním 

neúspěchem“ uvedeno vodítko, jak lze takového žáka identifikovat. Nadaný/talentovaný žák 

může za určitých okolností být také žákem ohroženým školním neúspěchem – je to v případě 

žáka-cizince (z důvodu kulturních/jazykových odlišností složitější situace při vzdělávání 

s ostatními žáky), žáka s nízkou motivací ke vzdělávání, žáka po dlouhodobé nemoci, 

s kázeňskými přestupky, apod. Nadanost/talentovanost žáka neznamená pro žáka sama o sobě 

ohrožení školním neúspěchem. 

 

 

4. Vyplňují Kartu účastníka pedagogové započítaní do indikátoru 6 00 00 Celkový počet 

účastníků nebo pedagogové započítaní do indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob – 

pracovníci ve vzdělávání?  

 

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 11.2.1, je třeba 

vést evidenci v IS ESF2014+ o všech podpořených osobách, které byly zapojeny do projektu. 

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I navíc stanovuje, že projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací 

aktivity každé podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. 

Z tohoto vyplývá, že Karta účastníka bude založena a vyplněna v IS ESF2014+ ve chvíli, kdy se 

podpořená osoba začne v projektu vzdělávat (tj. za osobu započítanou do indikátoru 5 40 00 

Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání). U podpořené osoby příjemce následně 
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zaznamenává v IS ESF2014+ časovou dotaci např. kurzu DVPP 16 hodin. Po ukončení dalšího 

kurzu např. DVPP 8 hodin přidá k této osobě další záznam ve výši 8 hodin.  

 

 

5. Pokud pedagog zapojený do projektu nedosáhne bagatelní podpory 24 hodin, hrozí škole 

sankce?  

 

Sankce za nenaplnění bagatelní podpory je vztažena na nenaplnění indikátoru 6 00 00 Celkový 

počet účastníků za projekt – naplnění bagatelní podpory bude posuzováno výhradně dle cílové 

hodnoty indikátoru 6 00 00 v žádosti o podporu. V případě neočekávaných událostí (odchod 

pedagoga, rodičovská/mateřská dovolená, apod.) a hrozbě nedosažení cílové hodnoty 

indikátoru 6 00 00 je možné zažádat o podstatnou změnu projektu a snížení cílové hodnoty 

indikátoru (viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 2, kap. 7.2.2.1). 

 

 

6. Lze zajistit pro pracovníky MAS přístup do projektů v systému IS ESF2014+?  

 

ŘO OP VVV zavazuje příjemce sledovat, monitorovat a vykazovat údaje vyplývající přímo 

z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 přímo v právním aktu.  

V souvislosti se shromažďováním osobních údajů je třeba vzít na zřetel dodržování zákona 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Třetím osobám nelze plošně umožnit přístup 

k projektům v IS ESF2014+. Přístup ke konkréntímu projektu mohou mít i další osoby jako 

hlavní zástupci příjemce (viz Uživatelská příručka IS ESF 2014+: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2).  

 

 

7. Bude moci škola podat žádost o podporu do šablon II, pokud ještě nebude mít ukončenou 

realizaci projektu v šablonách I?  

 

V současné chvíli není připravována II. vlna šablon pro MŠ a ZŠ a ani nejsou stanoveny základní 

principy/podmínky pro II. vlnu šablon. Předpokládáme, že žádost o podporu bude moci být 

podána nezávisle na tom, zda ještě probíhá realizace projektu z I. vlny šablon. 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Karešová, lucie.karesova@msmt.cz, sablonymas@msmt.cz 
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