
 
 

      

„Šablony 2023 nám pomáhají“ – OP JAK 2021-2027 

Od 01.1.2023 byl na naší základní škole zahájen dotační projekt s názvem                            

„Šablony 2023 nám pomáhají“ z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). 

Doba trvání tohoto projektu je 36 měsíců, tedy do 31.12.2025. U personálních šablon (školní 

psycholog a školní speciální pedagog)) bude tato podpora ukončena k 31.12.2024. Tento projekt 

plynule navazuje na projekt „Šablony 2021 nám pomáhají“, realizovaný v letech 2021-2022. 

• Operační program Jan Amos Komenský 

• Výzva č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ 

• Název projektu „Šablony 2023 nám pomáhají “ 

• Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003128 

• Realizátor dotace ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

• Doba realizace 36 měsíců (od 01.1.2023 do 31.12.2025) 

Stručný popis obsahu záměru, odůvodnění potřebnosti: 

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro 

všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních 

pozic, vzdělávání pracovníků škol pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, 

spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Určeno jak pro ZŠ i ŠD. 

Ve výzvě dojde k ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního 

psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. 

• Celková alokace podpory 9 miliard korun 

• Financování EU 76,73 %, SR 23,27 %, vlastní podíl 0,00% 

Maximální dotace pro naši školu: 3 848 615,00,- Kč                                                                                                                                                                                                      

(ZŠ 3.569.365,-Kč + ŠD 279.250, Kč)  bez spolufinancování 

• Dopad do provozního rozpočtu po ukončení realizace – žádný. 

ŠKOLA bude realizovat tyto vybrané šablony/aktivity: 

Personální podpory  

1.II/1 Školní asistent ZŠ                                                                     01/2023 – 12/2025 

1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ                                                    01/2023 – 12/2024 

1.II/3 Školní psycholog ZŠ                                                                01/2023 – 12/2024 

 

Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ  



 
 

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ                                                01/2023 – 12/2025 

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností  

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ      01/2023 – 12/2025 

AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU: 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD 

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD                                 01/2023 – 12/2025 

Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD 

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků ŠD                                          01/ 2023 – 12/2025 

  

V Odrách 02.01.2023 

Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy a hlavní manažer projektu 

 


