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Harmonogram výzev 2020
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Název výzvy
Alokace plánové 

výzvy 
Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované datum 
zahájení příjmu 

žádostí o podporu

Plánované datum 
ukončení příjmu 

žádostí o podporu 

Šablony III  
MRR/VRR

3 000 000 000 Kč Únor/březen 2020 Únor/březen 2020 Červen 2021



Podporované aktivity
• Personální podpora MŠ a ZŠ, rozvoj a stáže pedagogických pracovníků, 

podpora ICT, extrakurikulární aktivity, projektové dny, spolupráce s 
rodiči

Cílové skupiny
• Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, rodiče dětí a 

žáků, veřejnost

Typy příjemců
• Mateřské a základní školy



Poslední změny ve výzvě Šablony III

• Předpokládaná alokace na projekt: 200 000 Kč na školu + 1500 Kč na 
dítě/žáka

• Doplnění šablony Spolupráce s rodiči pro ZŠ
• Úprava textace šablony Projektový den ve škole – zapojení odborníka do výuky

– zmíněna možnost navázání spolupráce se zaměstnavateli a možnost zajištění
odborníka v roli ICT technika
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Název výzvy Alokace plánové 
výzvy

Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované datum 
zahájení příjmu 

žádostí o podporu

Plánované datum 
ukončení příjmu 

žádostí o podporu 

Akční
plánování
v území

500 000 000 Kč Srpen/září 2020 Srpen/září 2020 Červen 2022



Podporované aktivity
• Tvorba krajských akčních plánů 
• Tvorba místních akčních plánů
• Metodická podpora tvorby akčních plánů

Cílové skupiny
• Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol 

působící ve vzdělávací politice, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a 
poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a 
mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, vedoucí pracovníci škol a 
školských zařízení, děti, žáci, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), veřejnost.

Typy příjemců
• Obce, městské části hl. m. Praha, dobrovolné svazky obcí, soukromoprávní subjekty 

vykonávající neziskovou činnost – spolek, ústav, o.p.s. uvedené v databázi místních 
akčních skupin, zájmové sdružení právnických osob nebo spolek (mikroregion), kraje vč. 
hl. města Prahy, PO OSS MŠMT.



Operační program 
JAN AMOS KOMENSKÝ 



OP JAK – STRUKTURA DLE PRIORITNÍCH OS

Výzkum a vývoj 
ERDF
Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní 
a inteligentní ekonomické transformace

PO1

Vzdělávání
ERDF a ESF+
Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa díky provádění evropského 
pilíře sociálních práv

Technická pomoc
ERDF

PO2

PO3



Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané 
společnosti založené na znalostech a dovednostech, 
rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého 
jednotlivce.  

OP JAK – CÍL



OP JAK – PRIORITNÍ OSA 2 

• Modernizace cílů a obsahů vzdělávání
• Formy a metody učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
• Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání
• Snížení nerovností ve vzdělávání

= nezbytné předpoklady pro zajištění kvalitního života
a dlouhodobé uplatnitelnosti jednotlivce ve společnosti a na trhu
práce.



OP JAK – PRIORITNÍ OSA 2 (REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ)

• Přetrvávající nerovnosti ve vzdělávání
• V oblasti nerovností navazuje OP JAK na intervence z OP VVV.

Rozdílem je odlišné prostředí, které vykazuje výrazný posun v oblasti
odstranění formálních i neformálních bariér.

• Nutnost modernizace metod, forem a obsahu vzdělávání
• Zásadní inovaci přinesou intervence zaměřené na potřebu

přizpůsobení prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá, a na změnu
vzdělávacích obsahů i způsobů jejich předávání.

• Nedostatečná podpora pedagogických pracovníků a škol
• Ve smyslu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jde spíše

o linii, v rámci které vytvoříme podmínky umožňující dosažení
předešlých dvou specifických cílů.



OP JAK – PRIORITNÍ OSA 2 (REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ)

Hlavní cílové skupiny:
• pedagogičtí pracovníci
• nepedagogičtí pracovníci
• vedení škol, školských zařízení a zřizovatelé
• děti, žáci a studenti
• rodiče dětí, žáků a studentů (případně zákonní zástupci)
• veřejnost
• pedagogické fakulty a fakulty připravující budoucí pedagogy
• ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (NNO, poskytovatelé DV apod.)
• pracovníci České školní inspekce a školských poradenských zařízení
• úředníci územních samosprávných celků a ministerstva
• soukromý sektor



OP JAK – HRANIČNÍ OBLASTI
Operační program Zaměstnanost +
• Oblast dalšího vzdělávání, respektive občanského 

vzdělávání poskytovaného vysokými školami.

Integrovaný regionální operační program
• Zvýšení kvality a inkluze ve vzdělávacích institucí, 

rozvoj zájmového vzdělávání.

Operační program Konkurenceschopnost 
• Podpora infrastruktury pro VaV
• Podpora spolupráce VO a podniků
• Rozvoj inovačního prostředí

MPSV
OP Z+

MMR
IROP

MPO
OP K



Děkuji za pozornost
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