
 

 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím  

IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz)  

v termínu od 9. 8. 2016 do 2. 12. 2016. 

Jak a kdy si zažádat? 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Sekce operačních programů - Odbor řízení OP 

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 

http://opvvv.msmt.cz - Sekce Výzvy; opvvv@msmt.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Krátký 

E-mail: jakub.kratky@msmt.cz  

 

Kde nalézt další informace? 

poskytujeposkytuje? 

 

► Možnost začleňování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) do běžných škol  

► Maximální rozvoj žáků se SVP, kterým škola zajišťuje 

vhodné podmínky pro vzdělávání 

► Podpora pedagogických pracovníků formou síťování  

se zkušenými kolegy 

► Vznik a šíření metodických materiálů 

 

Co je cílem této výzvy? 

► Vysoké školy připravující budoucí pedagogické 

pracovníky 

► Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není 

vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně 

prospěšnou činnost 

► Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené 

organizačními složkami státu, kromě mateřských škol 

► Školy a školská zařízení zřizované MŠMT zapsané  

ve školském rejstříku, kromě mateřských škol 

► Územní samosprávné celky a organizační složky státu  

a jejich příspěvkové organizace 

► Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích 

Kdo může o dotaci požádat? 

 

► Centra kolegiální podpory: 

o vzájemné učení škol a pedagogů 

o rozvoj inkluzivního vzdělávání 

o šíření metodických materiálů 

o síťování a předávání zkušeností dobré praxe 

► Podpora žáků a studentů se SVP při vstupu na trh 

práce 

► Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při 

začleňování žáků se SVP do výuky 

► Rodičovská fóra 

► Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků      

se SVP do výuky 

► Nákup nezbytných pomůcek nad rámec nároku, které 

povedou k maximálnímu rozvoji potenciálu žáka  

se SVP 

► Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogy pracující 

s cílovou skupinou 

► Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání 

► Alokace výzvy: 300 mil. Kč 

o minimální rozsah projektu: 5 mil. Kč 

o maximální rozsah projektu: 25 mil. Kč  

► Míra spolufinancování dle typu příjemce  ► Žáci se SVP 

► Žáci, kteří jsou ohroženi syndromem CAN 

► Pedagogičtí pracovníci, rodiče a veřejnost 

Podpora středních škol 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020 

Výzva č. 02_16_37 – Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

Jaké jsou podporované aktivity? 

 

Jaká je výše finanční podpory? 

 

Jaké jsou nejvýznamnější cílové skupiny? 
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