Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rádi bychom Vás informovali, že dne 28. února 2018 byla MŠMT jako řídícím orgánem Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlášena průběžná výzva č. 02_18_063 - Šablony II.
Místní akční skupina Litomyšlsko Vám nabízí možnost konzultací a pomoc s přípravou a podáním žádosti
o podporu a při další administraci projektu. Naše konzultace i další pomoc jsou pro Vás ZDARMA.
Plánujeme také uspořádat bezplatný seminář ve 2. polovině března (mezi 16.-29.3.2018). Pozvánka s detaily
Vám bude zaslána co nejdříve ve zvláštním e-mailu. Budeme rádi, pokud nám dáte co nejdříve vědět, který den
a čas (dopoledne/odpoledne) by se Vám lépe hodil, poté se přizpůsobíme většině a stanovíme datum, čas a místo.
Cílem výzvy Šablony II je podpořit MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ formou projektů zjednodušeného vykazování, a to
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a odborníků z praxe, personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v MŠ. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce
s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žákům a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Vše probíhá pouze elektronicky, proto je nutné mít platný certifikovaný elektronický podpis statutárního orgánu
žadatele. Každá právnická osoba (i pokud vykonává činnost více škol či školských zařízení) podává v rámci výzvy
Šablony II jednu žádost o podporu.
Podmínkou pro možnost účastnit se výzvy Šablony II je vyplnění dotazníku online na https://sberdat.uiv.cz/login.
V případě škol zapojených do předchozí výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je vyplnění tohoto dotazníku navíc nutné
k uzavření projektu z té první výzvy.
Online verze dotazníku bude k vyplnění zpřístupněna:
- pro školy zapojené do předchozí výzvy a pro jejich zařízení - individuálně, nejdříve 6 měsíců před ukončením a
nejpozději do data konce realizace projektu z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I;
- pro ostatní subjekty, které se nezapojily do předchozí výzvy - od data vyhlášení do data konce příjmu žádostí
o podporu ve výzvě Šablony II (tj. nepozději do 28. června 2019).
Výstupy budou dostupné okamžitě po vyplnění dotazníku.
Za každé IZO (MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ), které je zapojeno do šablon, se vyplňuje samostatný dotazník, za jedno
RED_IZO (IČO) je pak předložena jedna společná žádost o podporu.
S výzvou Šablony II a podrobnými informacemi k dotazníku se můžete podrobněji seznámit na tomto odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.
V případě dotazů či zájmu o konzultaci nás, prosím, neváhejte kontaktovat - e-mailem nebo telefonicky (viz
kontakty níže). Nabízíme i osobní schůzky, a to v naší kanceláři v Proseči, u Vás ve škole/zařízení, nebo jinde, vždy
nejlépe po předchozí domluvě.
Pokud si přejete dostávat tyto informace (i) na jinou než tuto e-mailovou adresu, prosím, informujte nás,
upravíme si adresář.
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