
 

  

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH O PODPORU ŠABLON Z OP JAN AMOS KOMENSKÝ 

 

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu 
schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 
(https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/) a  02_22_003 Šablony pro SŠ 
a VOŠ I (https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/). Do analýzy bylo zahrnuto 
více než 900 žádostí o podporu. 

 

Žádost o podporu se podává prostřednictvím systému IS KP21+. Při vyplňování žádosti o podporu je 
nezbytné postupovat krok za krokem podle Uživatelské příručky IS KP21+ Žádost o podporu ZP 
(https://opjak.cz/dokumenty/uzivatelske-prirucky-pro-praci-zadatele-prijemce-v-is-kp21/zadost-o-
podporu/). 

 

Nejčastěji dochází k pochybení na těchto záložkách: 

➢ Indikátory: výchozí hodnota všech indikátorů musí být nulová. V případě navolení šablon 

z oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků (tzn. šablony Vzdělávání 

pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání) je potřeba zvolit indikátory 

525 102 a 600 000. 

Do indikátoru 525 102 Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ se započítávají všichni 
pedagogičtí, nepedagogičtí a ostatní pracovníci školy/školského zařízení, kteří se účastní 
vzdělávání. Každý pracovník se započítává pouze jednou bez ohledu na rozsah a počet 
vzdělávacích akcí. Cílová hodnota se ještě navyšuje o pracovníky ve vzdělávání (včetně 
ostatních pracovníků ve vzdělávání) z jiných škol/školských zařízení, kteří jsou zapojeni 
do realizace aktivity Spolupráce pracovníků ve vzdělávání a kteří nejsou v pozici lektora. 

Cílová hodnota indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků je rovna, popř. je nižší, hodnotě 
indikátoru 525 102, protože se do ní započítávají pouze pracovníci školy/školského zařízení. 
Vykazují se všechny osoby, které se v rámci projektu vzdělávaly bez ohledu na délku vzdělávání 
(včetně osob, které se nevykazují ve výstupu). Každá osoba se v tomto indikátoru vykazuje 
v rámci jednoho projektu jen jednou. 

  
➢ Finanční plán: datum uvedený na 4. řádku finančního plánu představuje datum odevzdání 

závěrečné zprávy o realizaci. V případě, kdy je délka realizace projektu nastavena na delší 

období než 24 měsíců, je potřeba datum vygenerované systémem opravit. Datum předložení 

závěrečné zprávy o realizaci se vypočte jako datum ukončení realizace projektu plus 40 

pracovních dnů. 

 

➢ Cílové skupiny: v souladu s navolenými šablonami je potřeba vybrat z číselníku konkrétní 

cílovou skupinu. Cílové skupiny, pro které je možné šablonu realizovat, jsou uvedeny v příloze 

č. 2 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad. Např. v případě zvolení šablon pro subjekt ŠD 

je potřeba zvolit nejen cílovou skupinu Žáci ZŠ, ale konkrétně cílovou skupinu Účastníci 

zájmového vzdělávání. 

 

➢ Specifické datové položky: Specifické datové položky (SDP) jsou nástroj pro doplňkový sběr 

informací v monitorovacím systému v době realizace projektu, kterým ŘO získává podrobnější 

informace o realizovaných aktivitách. Vykazování SDP je vázáno pouze na realizaci 
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personálních šablon a šablony Inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků. U každé SDP je 

potřeba postupně vybrat z číselníku všechny varianty, které pravděpodobně bude 

škola/školské zařízení realizovat. V případě šablony Inovativní vzdělávání se vždy vybírá nejen 

forma realizace, ale také vybrané téma. Lze zvolit více témat a více forem vzdělávání. Pokud 

nebude některá varianta nakonec využita, vykáže se v závěrečné zprávě o realizaci 

s hodnotou 0. 

 

Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Kalkulačka šablon, která je uveřejněna u příslušné 
výzvy. Nejčastější opomenutí při jejím vyplňování se vyskytují zejména na záložkách: 

➢ Souhrn: zde je nezbytné vyplnit název školy/školského zařízení a REDIZO v horní části 

obrazovky 

 

➢ MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ/SŠ/VOŠ/DM/INT: nejsou vyplněna textová pole Jak šablona přispívá 

k naplňování cílů Koncepce rozvoje/ŠAP školy/školského zařízení. U těchto polí je nastavena 

kontrola – při nevyplnění se příslušné pole označí červeným svislým proužkem. Pole je 

nezbytné vyplnit krátkým textem, který skutečně odpovídá na otázku Jak….? 

 

➢ ZŠ nad 180 žáků (průměrný počet žáků za roky 2019-2021) žádající o personální šablony Školní 

psycholog a Školní speciální pedagog mohou volit tyto dvě podpůrné pedagogické pozice 

pouze na počet měsíců od zahájení realizace projektu do 31. 12. 2024. 

 

Věříme, že tyto informace usnadní podání žádosti o podporu těm žadatelům, kteří tak ještě neučinili, 
a přispějí k zefektivnění procesu schvalování žádostí o podporu. 

 

V případě jakýchkoli dalších otázek a nejasností se žadatelé mohou obracet na konzultační linku pro 
šablony OP JAK, a to každý pracovní den od 9 do 15 hodin na tel: 234 814 777 nebo emailem 
na dotazyZP@msmt.cz. 


