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1 Úvod 

Dokument si klade za cíl představit možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských 

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020 a komunitárních programů pro 

církevní mateřské (MŠ), základní (ZŠ) a vyšší odborné školy (VOŠ) nacházející se na území hlavního 

města Prahy i v ostatních regionech České republiky. 

2 Evropské strukturální a investiční fondy 

Pro programové období 2014-2020 je v ČR připraveno 10 národních operačních programů (OP) 

financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Na tyto OP byly vyčleněny 

finanční prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. 

Školy se mohou zapojit v rámci přípravy projektových záměrů do následujících 5 OP:  

 Operační program Praha - pól růstu (OPPPR), 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

 Operační program Zaměstnanost (OP Z), 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), 

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP),  

Každý operační program je dále rozdělen tematicky do Prioritních os (PO), které jsou následně 

rozpracovány do Investičních priorit (IP) a Specifických cílů (SC). 

Dále je přichystáno 5 programů přeshraniční spolupráce, které nejsou předmětem tohoto materiálu.  

2.1 Operační program Praha – pól růstu 

OP PPR s alokací 201,6 mil EUR se zaměřuje na využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu  

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, podporu malých a středních podniků, energetické úspory, 

podporu vzdělávání a rovných příležitostí.  

Řídící orgánem je hlavní město Praha a cílovým územím region soudržnosti NUTS 2 Praha. 

OP PPR je navržen jako multifondový a jeho intervence budou podpořeny z Evropského sociálního 

fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). ESF je zaměřen na tzv. měkké 

projekty (např. vzdělávání), EFRR pak na investiční projekty (např. rekonstrukce, stavby, 

zařízení…). 

Školy jsou možnými příjemci podpory ve dvou IP (1 a 2) v rámciPO4, která se zaměřuje na oblast 

vzdělávání.  

2.1.1 Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

PO 4 se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost 

soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení 

vyloučených lokalit. Zásadním pro schopnost zachování a předcházení vzniku, nebo prohlubování 

bariér mezi skupinami obyvatel města je rovnoměrný rozvoj vzdělávacích zařízení. Pro osvojení  

si uplatnitelných kvalitních znalostí a dovedností jsou nejdůležitější kvalitní vybavení školských 

zařízení a kvalita prostředí pro práci učitele. 

PO 4 se dále člení do tří IP s celkovou alokací 89,5 mil. EUR. 

PO 4 - Investiční priorita 1 (EFRR):Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné 

přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání  

a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 



Specifický cíl je navržen na podporu z EFRR s hlavním důrazem na řešení nedostatečné kapacity 

zařízení péče o děti do 3 let, která souvisí se sníženou schopností pražských vzdělávacích zařízení 

absorbovat poptávku po kapacitách. 

Za účelem dosažení rovného přístupu ke vzdělávání budou podporovány investice na základních 

školách, které s ohledem na demografické trendy umožní snížení či udržení přiměřeného počtu žáků  

ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zohledňování individuálních potřeb žáků. S ohledem na identifikované nedostatky  

v oblasti kapacit na základních školách v Praze budou intervence směřovat do budování nových tříd. 

Dílčí část alokace bude využita na řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních  

a středních škol v Praze za účelem zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání, posílení inkluze žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje klíčových kompetencí žáků v návaznosti na 

aktivity podporované v investiční prioritě 4.2. 

Intervence v oblasti vybavení tříd, učeben a zázemí pro rozvoj pohybových aktivit budou směřovat  

do vzdělávacích zařízení s prokazatelným nedostatkem vybavení, tj. škol, které zaostávají 

v dosahování potřebné úrovně vybavení ve vazbě na inkluzi a usnadnění přechodu na vyšší stupeň 

škol a na trh práce. Tohoto záměru bude dosaženo na základě souladu s místními akčními plány 

rozvoje vzdělávání. Zásadní prioritu budou mít operace navazující na neinvestiční projekty 

podpořené komplementárně z ESF. 

Podporované aktivity 

 Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti 

do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol 

 Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let), 

dle zákona o péči o děti v dětské skupině č. 247/2014 Sb. 

 Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských a základních škol za cílem 

vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let 

 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem přizpůsobení vzdělávacích 

zařízení potřebám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje 

klíčových kompetencí žáků s ohledem na rovnoměrný rozvoj mateřských, základních a 

středních škol v Praze. 

 Obecně se bude jednat o projekty zaměřené na vhodné uzpůsobení škol potřebám žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami včetně sociokulturně znevýhodněných žáků  

a dále školám s prokazatelným nedostatkem potřebné infrastruktury, jež bude doloženo  

na základě místních akčních plánů. 

 Důraz bude kladen na pořízení vybavení pro posílení sociálních, personálních  

a občanských kompetencí v návaznosti na investiční prioritu 4.2 OP PPR. Podporováno 

bude pořízení specifických výukových a kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi  

a další potřebná infrastruktura pro zkvalitnění zázemí škol pro práci s dětmi včetně 

doplnění vhodného vybavení pro práci s dvouletými dětmi a doplňkových úprav 

prostor pro zajištění bezpečnosti v mateřských školách. 

 Podpora bude směřovat na pořízení vybavení pro zajištění rozvoje odborných  

i přenositelných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích  

a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce 

s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

 Podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního 

vzdělávání realizovaného na školách 

 Podporována bude infrastruktura v oblasti modernizace a úprav vybavení tělocvičen  

a dalších vnitřních či venkovních prostor využívaných pro aktivity v oblasti tělesné 



výchovy a sportu, včetně úpravy hřišť a nákupu sportovních pomůcek a dalšího vybavení 

nezbytných pro uzpůsobení podmínek a vzdělávací nabídky pro začleňování žáků 

speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků se sociokulturním znevýhodněním. 

 Modernizace a vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence  

a pohybových aktivit bude zacílena na projekty, které budou navazovat na aktivity  

v investiční prioritě 4.2spolufinancované z ESF. 

Identifikace hlavních cílových skupin 

 Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; 

rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků; pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a 

školských zařízení; odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání. 

Specifikace cílového území 

 Region soudržnosti NUTS 2 Praha 

Identifikace typu příjemců 

 Vzdělávací zařízení 

PO 4 - Investiční priorita 2 (ESF): Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky 

a podpory rovnéhopřístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje 

zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 

společnosti 

Specifický cíl má za cíl komplementárně podporovat změny jak vzdělávacích programů s ohledem  

na proinkluzivitu vzdělávání, tak prostřednictvím odbornosti a schopností pedagogických pracovníků, 

podporou kroků pro zohledňování a rozvoje individuálních potřeb každého žáka ve vzdělávacím 

procesu a zvyšování motivace ke studiu a to zejména vytvářením pozitivního školního klimatu  

s pochopením pro heterogenitu a multikulturalitu. 

Podporované aktivity 

 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy  

na školách: 

 Rozvoj a realizace vzdělávacích programů škol zaměřených na zkvalitnění podmínek pro 

vzdělávání s důrazem na zohledňování potřeb pro začleňování sociokulturně 

znevýhodněných žáků a v prostředí multikulturní třídy, jako např. rozšiřování hodin výuky 

osobnostní a sociální výchovy, vytváření plánů multikulturní výchovy a jejich zavádění 

dovýuky na školách apod. 

 Důraz bude kladen na podporu rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí 

k udržitelnému rozvoji a rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků. 

 Průřezově bude podporováno zavádění moderních metod výuky s důrazem na oblast 

projektového a kreativního vzdělávání, mezipředmětové spolupráce, celoškolských 

projektů s cílem posilování kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení 

problémů apod. 

 Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, 

základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a 

městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu: 

 Podpora rozvoje a realizace vzdělávacích programů zaměřených na oblast podpory 

integrace menšin, multikulturní výchovy dětí a žáků se zapojením relevantních partnerů za 



účelem posilování sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a 

vztahu k okolnímu prostředí. 

 Podpora volnočasových aktivit v rámci neformálního vzdělávání např. formou kulturních  

a sportovních aktivit, hudebních, divadelních představení, sportovních událostí, festivalů, 

besed, soutěží apod. s akcentem na interkulturní dialog, porozumění a toleranci odlišných 

kultur. 

 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání jako formy začleňování dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem včetně romských žáků. 

 Rozvíjení partnerství a spolupráce vzdělávacích zařízení s relevantními partnery z oblasti 

neziskových organizací, místních iniciativ a veřejné správy za účelem realizace  

a hodnocení výše uvedených vzdělávacích programů. 

 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících  

ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku: 

 Podpora rozvoje a realizace programů dalšího vzdělávání zaměřených na zvyšování 

kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s heterogenní třídou, zavádění 

principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol, práce se žáky s odlišným 

mateřským jazykem apod. 

 Souběžně bude podporováno rozvíjení kompetencí pedagogů v oblasti moderních metod 

výuky za účelem využití a ověření nových způsobů výuky multikulturní výchovy na 

školách. 

 Aktivity budou zaměřeny také na rozvoj kompetencí pedagogů specificky navázaných  

na potřeby vzdělávání v multikulturním prostředí města a zohledňování integrace osob 

s odlišným sociokulturním kontextem. Vhodnými podpůrnými opatřeními či formou 

individuální podpory bude posilována osobnostní integrita pedagoga, aby lépe reflektoval 

vlastní kulturní identitu a zkušenosti, které jsou základním předpokladem pro jeho zdárné 

pedagogické a výchovné působení. 

 Podpora programů zaměřených na sdílení dobré praxe, podpora vzájemného učení v rámci 

spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů působících v oblasti výchovy  

a vzdělávání. 

Identifikace hlavních cílových skupin 

 Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků; pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol  

a školských zařízení; odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících  

ve vzdělávání 

Specifikace cílového území 

 Region soudržnosti NUTS 2 Praha 

Identifikace typu příjemců 

 Vzdělávací zařízení 

 

 

 

 

 



2.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku. Na něj navazuje 

téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní 

faktor. Intervence v oblasti vzdělávání jsou dále podpořeny systémovými změnami, které směřují  

ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR. 

Program disponuje celkovou alokací ve výši 2,77 mld. EUR a řídicím orgánem je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Aktivity se zaměřující na území celé ČR, včetně hl. města Prahy.  

V rámci PO 2 OP VVV představují jednu z cílových skupin také žáci škol a je zde otevřen prostor pro 

zapojení VOŠ(samostatně nebo formou partnerství s vysokými školami).  

Na podporu MŠ, ZŠ a VOŠ je zaměřena PO3, kde mohou být předkládány pouze  

měkké projekty (financované z ESF) spojené se zvýšením kvality a inkluzivity vzdělávání,  

se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí, na cílenější rozvoj odborných kompetencí, na úpravy 

vzdělávacích programů požadavkům trhu práce, na zvýšení kvality práce pedagogických pracovníků 

apod.  

V OP VVV bude možné žádat o podporu jednak na tzv. individuální projekty nebo budou využívány 

tzv. zjednodušené projekty (šablony).Na PO3 je vyčleněna alokace 262,6 mil. EUR. 

 

Akční plány rozvoje škol 

V rámci individuálních projektů budou realizovány projekty zaměřené na vytvoření a realizaci 

Místních akčních plánů (MAP)/Krajských akčních plánů (KAP)/Plánů aktivit pro rozvoj 

vzdělávání jednotlivých škol (PA). Po schválení MAP/KAP/PA budou řídícím orgánem 

vyhlašovány výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních s dopadem na území jednoho 

příjemce pro naplnění jejich cílů. 

Ve všech školách (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) budou zpracovávány plány aktivit pro rozvoj vzdělávání 

(PA). 

MAP je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání a bude zpracován a realizován tam, kde jsou 

již v současnosti vytvořena partnerství škol se zřizovateli a dalšími vzdělávacími institucemi, 

organizacemi působícími ve vzdělávání a rodiči a také v území, které o tvorbu MAP v požadovaném 

partnerství projeví zájem. V MAP/PA se budou především sledovat potřeby škol v oblastech: 

čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, dostupnost a materiálně technické vybavení. 

V rámci hodnocení projektů v oblasti regionálního školství bude posuzován i soulad s MAP/KAP/ 

PA. 

 

2.2.1 Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

PO 2 - Investiční priorita 1 (ESF/EFRR): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu  

k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin,  

aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání  

Podporované aktivity 

Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou 

veřejnost včetně dětí, žáků a studentů, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci 

výzkumu, včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace 

výzkumu a vývoje, pořádání tematických letních škol apod. Podpořena bude na celém území České 

republiky možnost upgrade expozic a tvorba nových vzdělávacích programů spojených s neformálním 

vzděláváním, které slouží k popularizaci výzkumu. Vzhledem k zaměření této prioritní osy se bude 

jednat o aktivity menšího rozsahu.  

 



Identifikace hlavních cílových skupin  

 Žáci mateřských, základních a středních škol, zájemci o studium na vysoké škole  

 Žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický status, 

zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují překážky pro 

přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu 

práce. 

Specifikace cílového území 

 Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, včetně území hl. m. Prahy. 

Identifikace typu příjemců 

 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

 Pro specifický cíl 2: další subjekty - vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné 

školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi 

zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci intervencí specifického cíle 2, 

nutnou podmínkou je spolupráce s vysokou školou.  

 Partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4 

(vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), 

orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce 

podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4.  

2.2.2 Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

PO 3 - Investiční priorita 1 (ESF):Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky  

a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné 

začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Specifický cíl 3.1.1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

 Cílem je zvýšit kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního 

stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně ovlivňuje 

kvalita předškolního pedagoga. SC 1 se proto zaměřuje na profesní podporu pedagogů, 

prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších 

vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 

Specifický cíl 3.1.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

 Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího 

vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka 

ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak 

pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce. Motivaci žáků a relevanci vzdělávání bude 

podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání. 

Specifický cíl 3.1.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

 Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení, 

sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání.  

U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování 

výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. K realizaci změny 

je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné veřejnosti a rodičů. 

Specifický cíl 3.1.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 



 Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního 

období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli. 

Specifický cíl 3.1.5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance 

pro trh práce 

 Cílem je podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných 

oborů, posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních 

dětí, rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, 

zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání (vč. praktického 

vyučování a stáží), zlepšení odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšení 

jejich uplatnitelnost na trhu práce, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na 

školách. Doprovodným cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání dospělých na školách a 

zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost. 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Děti a žáci; studenti vyšších odborných škol; studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci); 

akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky; 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; veřejnost 

Specifikace cílového území 

 Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. 

Identifikace typu příjemců 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, 

zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol.  

PO 3 - Investiční priorita 2 (ESF): Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných 

příležitostí 

Specifický cíl 3.2.1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání 

Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím těchto opatření: 

 rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte 

nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho rozvoji; 

 transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn 

jednotný přístup k těmto službám v rámci ČR a došlo k posílení spolupráce poradenských 

zařízení se všemi relevantními partnery. 

Podporované aktivity 

 V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-

psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli 

schopni vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální rozvoj potenciálu dítěte nebo 

žáka na základě zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, v kontextu prostředí,  

ze kterého přichází a z pohledu jazyka, který ovládá.  

Dále bude podpořen rozvoj a praktické využívání vhodných vyrovnávacích a podpůrných 

opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí metody výuky, organizace výuky, hodnocení, 

pomůcky a intervence. 

 Pedagogové budou podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se schopnosti nalézt 

individualizovaný přístup ke každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na osobní 

potenciál, rodinný a sociální kontext, ve kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. 



Budou podpořeni pedagogové ve školách, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí a žáků  

s potřebou podpůrných opatření. 

 Bude realizováno zážitkové vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na změny 

postojů k dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření.  

 Na běžných základních školách bude umožněn vznik a rozvoj školních poradenských 

pracovišť, budou realizovány aktivity na zlepšení sociálního klimatu ve školách začleňujících 

žáky s potřebou podpůrných opatření. 

 Bude podporována realizace preventivních a podpůrných opatření u žáků ohrožených 

předčasným odchodem ze vzdělávání a jejich podpora při vstupu na trh práce.  

 Bude podporováno začlenění dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do zájmového  

a neformálního vzdělávání. 

 Na území celé ČR budou realizována opatření pro aktivizaci žáků škol samostatně 

zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením, včetně aktivit vedoucích k vyšší míře 

jejich začleňování (zvýšení počtu) do již existujících organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání a programy podpory jejich vstupu do zaměstnání a adaptace v něm (tranzitní 

program). 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Děti a žáci; pedagogičtí pracovníci a pracovníci běžných škol a školských zařízení; vedoucí 

pracovníci škol a školských zařízení; rodiče dětí a žáků; zaměstnanci veřejné správy  

a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. 

Specifikace cílového území 

 Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. 

Identifikace typu příjemců 

 Běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, 

zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.  

Běžná škola hlavního vzdělávacího proudu 

Pro účely OP VVV je základní škola, která vzdělává více než 60 procent žáků podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (bez Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením), a to i v jednotlivých třídách. Současně nejde o speciální školu samostatně 

zřízenou pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 

PO 3 - Investiční priorita 3 (ESF): Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou 

Romové  

Specifický cíl 3.3.1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí  

do vzdělávání 

Cílem je jednak zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále 

řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí  

a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího 

proudu.  

Podporované aktivity 

V rámci SC bude podpořena tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání, jejichž 

důležitou komponentou jsou opatření na podporu společného (inkluzivního) vzdělávání. Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a plány aktivit pro rozvoj 

vzdělávání v jednotlivých školách budou podpořeny jako dlouhodobá intervence, která se skládá ze 

dvou fází – sběr dat a vytvoření plánu a následně jeho realizace v dalších letech. 

Aktivity v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami: 



 Aktivity se v těchto územích zaměří na posílení kompetencí pedagogických pracovníků 

všech stupňů běžných škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzivní vzdělávání  

a překonávání předsudků, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní 

postižení či znevýhodnění, etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly pro jednotlivce 

překážky pro naplnění jeho vzdělávacího potenciálu a uplatnění v budoucím životě.  

 Dále se aktivity zaměří na kompetence pro práci s heterogenní skupinou, pedagogickou 

diagnostiku, formativní hodnocení a na moderní (aktivizující) metody výuky pro zvýšení 

její kvality. Budou zde podpořeny aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického 

poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování 

individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a podpůrných 

opatření v součinnosti s MŠ a ZŠ, Nestátních neziskových organizací (NNO) a Orgánu 

sociálně právní ochrany dětí. Zároveň bude podpořeno ověřování a zavádění vyrovnávacích 

a podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního 

klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod zmírňování interetnického. 

Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto 

územích již v předškolním období. Důležitým nástrojem je především začleňování dětí 

ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ při současném poskytování potřebné 

podpory pro jejich vzdělávání, podpora neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání 

dětí sociálně znevýhodněných v odůvodněných případech (včasná péče o děti se sociálním 

znevýhodněním), dále také rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), 

sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání (včetně aktivit zacílených na jasnou prezentaci 

pozitiv začlenění romských dětí do předškolního vzdělávání a posilování romských rodin  

v jejich roli partnerů pro vzdělávání dětí) a koordinace a spolupráce při sociálně-

pedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti, stejně jako 

následná spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ. 

Aktivity na území celé České republiky 

 Na území celé ČR budou realizována opatření pro snižování předčasného ukončování 

vzdělání v běžných školách u žáků z cílových skupin.  

Budou podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke vzdělávání, podpůrné skupiny, 

podpora při přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce a aktivity vedoucí k vyšší míře 

začleňování (zvýšení počtu) dětí a žáků z cílové skupiny do již existujících organizací 

zájmového a neformálního vzdělávání, programy druhé šance a propojenís formálním 

vzděláváním. 

 Budou posíleny kompetence pedagogických pracovníků pracovat se sociokulturním 

kontextem dětí a žáků, v oblasti pedagogické diagnostiky a práce s heterogenní skupinou. 

 Budou posíleny kompetence pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s romskými 

dětmi a žáky a dětmi cizinců (včetně migrantů a žadatelů o azyl) - např. pozitivní přístup  

k odlišnostem, podpora žáka pro dosažení úspěchu ve vzdělávání; práce s žáky s odlišným 

mateřským jazykem nebo s českým etnolektem. 

 Bude podpořeno začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového  

a neformálního vzdělávání, včetně prázdninových programů. 

 Bude podporováno rodinné prostředí a prevence odchodů dětí a mládeže ohrožených 

rizikovým chováním do ústavní nebo ochranné výchovy a transformace prostřednictvím 

zvýšení kvality péče, profesionality a mezioborové spolupráce v zařízeních ústavní výchovy. 

 Budou podpořeny aktivity vedoucí k lepšímu začlenění žáků s odlišným mateřským 

jazykem. 

 Bude podpořena systémová spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty pracujícími  

s ohroženým dítětem v preventivně výchovné péči, ústavní nebo ochranné výchově, s cílem 

posílení preventivních služeb, které budou směřovat k podpoře ohroženého dítěte a jeho 

rodiny s cílem zachování dítěte v původním rodinném prostředí, zkracování doby pobytu 



dítěte  

v institucionální péči a jeho navracení zpět do rodiny a nastavení systému individuální 

psychologické pomoci dítěti. 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Děti a žáci:  

a) děti a žáci z marginalizovaných skupin, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou 

socio-ekonomický status, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, sekundárně pak 

zdravotní stav, představují překážky pro naplnění jejich potenciálu v budoucím životě (např. 

děti ze sociálně vyloučených lokalit, ze sociálně znevýhodněných rodin, romské děti a děti-

cizinci),  

b) děti a žáci ohrožení rizikovým chováním, a děti a mládež, kteří ukončili ústavní péče,  

do jednoho roku od ukončení, 

c) všechny děti a žáci v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se vzdělávají  

ve společném kolektivu s dětmi z marginalizovaných nebo ohrožených skupin s důrazem  

na zvýšení kvality a proinkluzivnosti škol a vzdělávacích zařízení. 

 Pedagogičtí pracovníci a pracovníci běžných škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci 

škol a školských zařízení; rodiče dětí a žáků; zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol 

působící ve vzdělávací politice. 

Specifikace cílového území 

 Aktivity budou probíhat na celém území České republiky, vč. Prahy. 

Identifikace typu příjemců 

 Běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního, 

základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání 

a vyšší odborné školy.  

2.3 Operační program Zaměstnanost 

OP Z vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory 

zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího 

vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb 

a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního 

začleňování a veřejné správy.  

Celková alokace operačního programu činí 2,15 mld. EUR a řídicím orgánem je Ministerstvo práce  

a sociálních věcí. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z ESF podporuje OPZ intervence 

nehmotného charakteru. 

Prostor pro čerpání finančních prostředků pro školy je otevřen v PO1, která je zaměřena na podporu 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, PO 2, která se zaměřuje na sociální začleňování a boj 

s chudobou,a PO 3 zaměřující se na sociální inovaci a mezinárodní spolupráci. 

2.3.1 Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

PO 1 – Investiční priorita 1 (ESF):Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní 

osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím 

místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 

Specifický cíl 1.1.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných 

a znevýhodněných 

Podporované aktivity 

 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a 

pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových 



pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání 

pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření 

umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; realizace nových či inovativních 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

Specifický cíl 1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu 

Záruky pro mládež 

 Zprostředkování zaměstnání, poskytování poradenské činnosti, poskytování rekvalifikací, 

podpora aktivit k získání pracovních návyků, podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, 

motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce  

Identifikace hlavních cílových skupin  

Cílové skupiny zahrnují především uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby se zdravotním 

postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby, včetně osob 

vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Zvláštní důraz bude kladen na 

osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let věku, příslušníci 

etnických menšin a osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2)).  

Identifikace typů příjemců  

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a 

vzdělávací instituce (školy), nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí, atd.  

Specifikace cílového území 

Celé území České republiky tak, aby mohly být problémy trhu práce řešeny pomocí nástrojů APZ 

plošně v rámci celé ČR. Zvýšená pozornost, jak z hlediska výše vyčleněných finančních prostředků, 

tak z hlediska podporovaných opatření, bude věnována krajům s nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti a obcím ve státem podporovaných hospodářsky problémových regionech. 

PO 1 -Investiční priorita 2 (ESF):  Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup 

k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za 

stejnou práci 

Specifický cíl1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

Podporované aktivity 

 Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně 

dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů,  

s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle 

aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních 

péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti. 

 Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení 

jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti;  

 Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o 

závislé osoby či ženy ve starším věku;  

 Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví 

(včetně vícečetné diskriminace) a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce 

podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen a mužů;  

 Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na 

trhu práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví;  

 Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z hlediska rovnosti žen a 

mužů, včetně ekonomického, psychologického a právního poradenství;  

 Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory 

slučitelnosti pracovního a soukromého života – vzdělávání, osvěta a poradenství pro 



zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímo finanční podpora flexibilních forem práce 

pomocí mzdových příspěvků;  

 Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné 

činnosti;  

 Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby 

– například sociologická šetření, osvěta, propagace tématu, vzdělávání mužů v oblasti 

rodičovských kompetencí a slaďování pracovního a rodinného života, osvěta a poradenství u 

zaměstnavatelů, jak podporovat slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnanců – 

mužů, poradenství pro může na rodičovské dovolené aj.;  

 Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce s cílem 

usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě – 

zejména zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby apod.;  

 Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a 

mužů a jejich implementace či přizpůsobení – koordinace tvorby a implementace strategie 

rovných příležitostí na jednotlivých ministerstvech, tvorba a implementace strategie rovných 

příležitostí v rámci ministerstev a samosprávních celků, podpora gender focal pointů, doplnění 

genderově rozdělených dat do statistik, uplatňování metodiky hodnocení dopadu politik na 

ženy a muže, tvorba systému genderových statistik, implementace opatření ve prospěch 

rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života ve státní správě, genderové 

rozpočtování, osvětové kampaně a soutěže na podporu rovných příležitostí, systémové 

projekty na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu 

práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.  

 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílová skupina jednotlivců zahrnuje především ženy ohrožené na trhu práce, rodiče s malými 

dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby, ženy začínající podnikání/vykonávající 

samostatnou výdělečnou činnost a zaměstnance a zaměstnankyně obecně.  

 Cílovou skupinou organizací jsou především zaměstnavatelé, orgány veřejné správy (zejm. 

orgány veřejné správy působící v oblasti rovnosti žen a mužů a slaďování soukromého a 

pracovního života), poskytovatelé služeb péče o děti, vzdělávací a poradenské instituce a 

nestátní neziskové organizace. 

Identifikace typu příjemců 

 Příjemci v této investiční prioritě budou zejména organizační složky státu a jimi zřízené 

příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje a obce, poradenské a vzdělávací instituce 

(školy), nestátní neziskové organizace, sociální partneři atd. 

Specifikace cílového území 

 Zacílení podpory v rámci této IP bude umožněno na celé území České republiky tak,  

aby mohla být problematika rovnosti žen a mužů a slaďování soukromého a pracovního života 

řešena plošně v celé ČR. 

PO 1 – Investiční priorita 3 (ESF):Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se 

změnám  

Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 

kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na 

odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;  

 Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů 

a instruktorů;  



 Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských 

zdrojů v podnicích;  

 Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou 

vzdělávacích klastrů);  

 Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním;  

 Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti kariérového poradenství, orientace na 

trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro 

zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně 

propouštěných zaměstnanců;  

 Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál 

pracovníků) do podniků;  

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích;  

 Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně 

a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce;  

 Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na 

vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními 

partnery.  

Specifický cíl 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 

 Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na 

odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;  

 Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů 

a instruktorů;  

 Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti kariérového poradenství, orientace na 

trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro 

zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně 

propouštěných zaměstnanců;  

 Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál 

pracovníků) do podniků.  

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílové skupiny zahrnují především zaměstnavatele a zaměstnance (včetně propouštěných 

zaměstnanců nebo naopak potenciálních nových zaměstnanců).  

Identifikace typů příjemců  

 Příjemci v této investiční prioritě budou zejména, zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací 

instituce, profesní a podnikatelská sdružení, MPSV, MPO a jimi řízené/zřízené instituce, 

sociální partneři atd. 

Specifikace cílového území 

 Podpora aktivit v oblasti sociálního dialogu bude umožněna na celém území České republiky. 

Ostatní aktivity budou moci být realizovány pouze mimo území hl. m. Prahy. 

2.3.2 Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

PO 2 - Investiční priorita 1 (ESF): Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu 

rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

Pro sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní 

podpora jejich přístupu ke společenským zdrojům, jako je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní 

péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva. Vzhledem k této podpoře se zvýší kvalita 



života ohrožených dětí a jejich rodin, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti 

prostřednictvím efektivních programů sociálně právní ochrany dětí.  

Zvýšená pozornost bude věnována situaci v sociálně vyloučených lokalitách, bude zde využíváno  

co nejširší spektrum nástrojů pro prevenci a řešení problémů. 

Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

Podporované aktivity 

 Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 

služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, 

pracovního života společnosti. 

 Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální 

práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti;  

 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora 

partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další 

instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního 

vyloučení u všech relevantních aktérů;  

 Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu 

rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění 

se na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci – zvládání 

zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti 

jednotlivce, apod.);  

 Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti 

(včetně poradenství);  

 Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na 

návykových látkách, programy pro osoby s chronickým duševním onemocněním (mimo 

zdravotnických služeb a péče);  

 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a 

do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s 

cílovou skupinou;  

 Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného 

života a na trh práce po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče);  

a další 

Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Podporované aktivity 

 Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému 

podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), 

včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování  

 Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím 

aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech;  

 Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, 

založením, provozem a marketingem sociálního podniku;  



 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky 

odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání 

a spolupráce všech relevantních aktérů.  

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílové skupiny zahrnují především osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 

vyloučením ohrožené, zejména znevýhodněné skupiny obyvatel - osoby se zdravotním 

postižením (včetně osob s duševním onemocněním), s kombinovanými diagnózami, seniory, 

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny (zejména Romové), imigranti, 

osoby pečující o malé děti či osobu blízkou, rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi ohrožené 

chudobou, rodiče s dětmi do 15 let věku se sociálníma zdravotním znevýhodněním. 

Identifikace typu příjemců 

 Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi 

zřizované organizace, svazky obcí, OSS (MPSV a jím řízené/zřízené organizace, atd.), NNO, 

zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce. 

Specifikace cílového území 

 Zacílení podpory v rámci této IP bude umožněno na celé území České republiky napříč 

všemi typy regionů (tj. území rozvojová, stabilizovaná i periferní) tak, aby mohly být 

problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v rámci celé ČR. 

PO 2 – Investiční priorita 2 (ESF): Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce 

kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

Specifický cíl 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti  

a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny  

a děti (včetně služeb pro neformální pečovatele) a dalších navazujících služeb obecného zájmu 

přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, sníží závislost  

na sociálních dávkách i riziko mezigeneračního přenosu chudoby. Služby by měly být dobře dostupné 

jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění  

do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů. 

Podporované aktivity 

 Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby 

se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb 

komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a 

rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele 

pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na 

integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy 

psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými 

službami;  

 Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe  

a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů 

(zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách  

a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu  

s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci. 

 Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, 

služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb 

napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče  

a sociálního začleňování. 

 Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků  

v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti 



a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně 

orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů. 

A další 

Specifický cíl 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 

psychiatrické péče do komunity 

Podporované aktivity 

 Podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech 

vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr 

způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče. Kromě 

specializačního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné stáže a příprava vzdělávacích 

materiálů;  

A další 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílová skupina zahrnuje především poskytovatele a zadavatele sociálních a zdravotních 

služeb (kraje, obce, církve, neziskové organizace aj.), sociální pracovníky, pracovníky  

v sociálních a zdravotních službách, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, 

rodinné nebo zdravotní problematice, pracovníky v oblasti ochrany a podpory veřejného 

zdraví, pracovníky služeb v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, v případě mezioborové 

spolupráce i vysoké školy. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 

ohrožené. V případě preventivních programů a programů na podporu zdraví jsou hlavní 

cílovou skupinou osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního 

stavu, osoby žijící ve vyloučených lokalitách či s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke 

zdraví. 

Identifikace typů příjemců  

 Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi 

zřizované organizace, svazky obcí, OSS, NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, 

výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, atd. 

Specifikace cílového území 

 Zacílení podpory v rámci této IP bude umožněno na celé území České republiky tak,  

aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v rámci 

celé ČR. Zároveň budou intervence zaměřeny zejména na území s nedostatečným pokrytím 

kvalitních služeb a na území s žádnou či nízkou nabídkou sociální práce, terénních  

a ambulantních služeb či služeb komunitního typu. 

PO 2 – Investiční priorita 3 (ESF): Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Podporované aktivity 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování 

potřeb lokálních zaměstnavatelů;  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;  

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 

zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;  

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb 

poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;  



 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí;  

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.  

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílovou skupinou jsou zejména osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením 

ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů, 

jejichž spolupráce se bude podporovat v rámci projektů naplňující strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje.  

Identifikace typů příjemců  

 Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených komunitně vedených 

strategií místního rozvoje.  

MAS, poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., nestátní 

neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace 

zřizované dobrovolnými svazky obcí, obchodní korporace, družstva, OSVČ, sociální podniky, 

vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, poskytovatelé služeb a další. 

Specifikace cílového území 

 Podpora bude zacílena na území mimo hl. m. Prahu pokrytá Místními akčními skupinami, 

kterým byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

2.3.3 Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Specifický cíl 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 

v tematických oblastech OPZ 

Podporované aktivity 

 Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních „laboratoří, hubů a inkubátorů“ 

na příslušné úrovni zaměřených na podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a veřejné správy;  

 Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku (vzdělávání aktérů na straně 

poptávky i nabídky, vznik inovační platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.);  

 Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření.  

 Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v 

zaměstnávání mladých a starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu 

práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života, vznik nových pracovních 

příležitostí a přeměnu stávajících pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a 

kreativních odvětví;  

 Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování;  

 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů 

ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního 

vzdělávání pro zaměstnance;  

 Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v souvislosti s udržením starších 

osob na trhu práce;  

 Efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce s migranty v návaznosti na 

jejich inklusi na trh práce (např. řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby 

trhu práce;  

 Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování a spolupráce se 

zaměstnavateli;  



 Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče k zefektivnění služeb a 

komplexnímu uspokojení potřeb uživatelů;  

 Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem zlepšování vztahu a 

koordinace mezi různými organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které 

reagují na aktuální potřeby klientů;  

 Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu 

začlenění do bydlení;  

 Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a 

lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené;  

 Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, snižující 

závislost NNO na veřejných zdrojích, naopak vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu využívání 

firemního dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou;  

 Adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – inovativní způsoby adaptace 

zaměstnanců na nové technologie na pracovišti, adaptace osob vyloučených nebo ohrožených 

sociálním vyloučením a chudobou na nové technologie s cílem zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti;  

 Rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání, např. s využitím sociálních franšíz, 

podpora produkce vytvořené zejm. osobami znevýhodněnými na trhu práce;  

 Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se 

aktivní politiky zaměstnanosti, zejména níže uvedených cílových skupin, týkajících se řešení 

problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a 

chudobou s cílem jejich návratu do společnosti a rovněž jejich návratu na trh práce;  

 Podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU; 

 Rozvoj nových nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů pro politiky 

veřejné správy a jejich implementaci. 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Cílové skupiny zahrnují především uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, 

ekonomicky neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením 

a chudobou, pečující osoby, poskytovatele služeb sociální integrace a navazující pracovní 

integrace, sociální pracovníky poskytovatelů služeb, zaměstnance NNO/VPO a sociálních 

podniků, zaměstnavatele a zaměstnance, vzdělávací a poradenské instituce, orgány ústřední 

státní správy a územních samospráv a jejich zaměstnance.  

Zvláštní důraz bude kladen na osoby ve věkové skupině 55 – 64 let, osoby do 25 let věku, 

rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny a osoby s nízkou úrovní 

kvalifikace.  

Identifikace typů příjemců  

 Příjemci v této investiční prioritě budou zejména veřejně prospěšné organizace / NNO, kraje, 

obce, svazky obcí a jejich asociace, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové 

organizace, sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich 

zastřešující organizace, vzdělávací (školy) a poradenské instituce a výzkumné organizace.  

Specifikace cílového území 

 Zacílení podpory bude umožněno na celé území České republiky. 

2.4 Integrovaný regionální operační program 

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační 

program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje 



území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného 

rozvoje v obcích, městech a regionech.  

Alokované prostředky programu činí 4,64 mld. EUR a jeho řídicím orgánem Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Podpora je zacílena na celé území ČR kromě hlavního města Prahy. 

IROP je financován z EFRR (jedná se tedy o investiční projekty) a školy mají možnost zapojit se do 

PO 2, která se zaměřuje na investice v oblasti vzdělávání.  

2.4.1 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů 

PO 2 – Investiční priorita 10 (EFRR): Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné 

přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem 

zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí 

žáků.  

Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního, základního, 

středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání 

dospělých. 

Podporované aktivity 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol, 

 Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi 

předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 

infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, 

herní prvky).  

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních 

prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, 

nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

Příklad projektů 

Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za účelem 

pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. 

Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno 

vybavení a SVP s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí 

MŠ, zařízení péče o děti či dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, 

jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního 

prostranství. 

 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách  

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 

kompetencích:  

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  



Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 

sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních 

škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností (ORP) se sociálně vyloučenou lokalitou. 

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 

vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 

sociálně vyloučeným osobám.  

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 

prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  

Příklady projektů  

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních 

prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny 

nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.  

Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a 

žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno 

potřebné vybavení. 

 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání  

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v 

oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, 

přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a 

poptávky na regionálním trhu práce.  

Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 

kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP 

se sociálně vyloučenou lokalitou.  

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního 

vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 

sociálně vyloučeným osobám.  

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v 

prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.  

Příklady projektů  

Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality 

výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na 

regionálním trhu práce. Součástí projektu budou stavební úpravy učeben (částečná změna 

vnitřní dispozice, nákup a instalace strojů pro praktickou výuku – CNC obráběcí stroj). Do 

realizace projektu může být jako partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v 

oblasti strojírenství a garant odborné stránky praktické výuky.  

Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace 

prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, 

pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro 

technickou práci a laboratorní cvičení.  

Projekt modernizace školního statku je zaměřený na stavební úpravy a modernizaci 

vybavení hospodářských stavení a objektů přidružené zemědělské výroby, kde probíhá 

výuka odborné praxe a praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů. Cílem 

projektu je zvýšení kvality výuky a tím i zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 



Zkvalitnění výukového zázemí centra odborného vzdělávání (střední škola s technickým 

nebo přírodovědným odborným zaměřením s komplexní oborovou nabídkou). Škola se 

nachází v několika různých budovách, které organizačně či technicky nevyhovují 

komplexnímu pojetí vzdělávání. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících prostor a 

přístavbu či výstavbu nových, jejich vybavení nábytkem a v nezbytném rozsahu 

didaktickou a přístrojovou technikou. 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:  

o v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely 

dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu 

práce.  

Příklady projektů  

Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových 

kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí 

zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení 

vybavení. 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže  

 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 

zájmového a neformálního vzdělávání:  

o v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Příklad projektů  

Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání 

v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání 

dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního 

vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné 

stavební úpravy učebny a pořízení vybavení. 

 Doplňkové aktivity  

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 

např. zelené zdi a střechy a zahrady.  

Příklady projektů  

Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových 

kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí 

zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení 

vybavení. 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí 

pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

dospělí v dalším vzdělávání  

  



Typy příjemců  

 zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 

středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit, církevní organizace 

Územní zaměření podpory  

 Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.  

Územní dimenze pro ZŠ, SŠ, VOŠ bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání. 

Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.4 budou zaměřeny na 

projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se 

nacházejí sociálně vyloučené lokality. 

2.5 Operační program Životní prostředí 

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí, podpora efektivního využívání 

zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny 

klimatu.  

Alokace operačního programu představuje2,64 mld. EUR a roli řídicího orgánu vykonává 

Ministerstvo životního prostředí. OP ŽP je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 

regionálního rozvoje. 

Podpora škol v OP ŽP je možná v rámci PO 5, která se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie 

a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných 

zdrojů ve veřejných budovách.  

V rámci této prioritní osy se uvažuje o využití finančních nástrojů (úvěry, garance, kapitálové vstupy, 

mezaninové financování a jiné). Pro specifický cíl 5.1 se předpokládá alokace přibližně ve výši  

575 mil. EUR. 

2.5.1 Prioritní osa 5: Energetické úspory 

PO 5 – Investiční priorita 1 (EFRR):Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 

odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií  

a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné  

ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie 

Specifickým cílem 5.1 je dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávajících veřejných 

budovách prostřednictvím celkových a dílčích renovací obálky budovy a instalací lokálních 

obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu 

a důsledného energetického managementu. 

Podporované aktivity 

 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 

budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, 

 Realizace technologií na využití odpadního tepla, 

 Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Identifikace hlavních cílových skupin  

 Hlavní cílovou skupinu představují vlastníci veřejných budov.  

Specifikace cílového území 

 Cílovým územím je celá Česká republika.  

Identifikace typů příjemců  



 Mezi podporované typy příjemců patří školy a školská zařízení, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy.  

3 Komunitární programy 

Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 

40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované 

výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury. 

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na 

konkrétní a v projektu předem uvedené účely.  

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci 

výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se 

zveřejňují na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů. 

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství 

mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout 

lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské 

zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise. 

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé 

subjekty z celé Evropské unie.  

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální 

orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické 

úřady, média atd. 

3.1 Komunitární program pro oblast vzdělávání Erasmus+ 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci  

a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem 

Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci, Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, 

Leonardo da Vinci, Grundtvig. 

Rozpočet programu na období 2014-2020 činí 14,7 mld. eur. Oprávněnými žadateli jsou veřejné 

subjekty (výzkumná pracoviště, orgány veřejné správy a samosprávy, školy, školící centra, 

univerzity), zájmová sdružení, neziskové organizace, soukromé subjekty (malé a střední podniky). 

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků 

z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné 

přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může 

trvat od několika dnů až po jeden rok. 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže  

a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky  

na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních 

úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat 

vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další 

vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu. 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

 Vzdělávací mobilita – KA 1 

 Strategická partnerství – KA 2 

 Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3 



3.1.1 KA 1 - Projekty mobility osob /Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) 

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, 

odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské 

studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci 

s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. 

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti: 

 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy: 

 projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky; 

 projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy; 

 projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání; 

 projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání; 

 v oblasti mládeže. 

 projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží. 

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat 

své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. 

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem 

dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán 

rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního 

rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku nebo 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální 

potřeby. 

Podporované aktivity dalšího vzdělávání 

 Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě 

pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola 

sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují 

vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti 

všech stran. 

 Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol 

účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či 

stínování. 

 Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb 

školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola 

pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné 

rovině. 

 Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních 

organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o stáž sestávající z pozorování 

metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení  

v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně 

specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající 

organizace a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran. 

Délka projektu může být 1 nebo 2 roky. 

Podporovaní žadatelé 

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol 

a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí: 

 mateřské školy, včetně speciálních, 

 základní školy, včetně speciálních a uměleckých, 



 střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť. 

Nově od výzvy 2015 může žádost podat i koordinátor konsorcia. Koordinátorem konsorcia mohou 

být obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé 

škol (např. ministerstva, církve apod.). Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 

organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – 

mobilita pracovníků škol s přímou organizační vazbou na koordinátora konsorcia. 

Země partnerských organizací 

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí: 

 28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 

 země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko 

 Turecko, bývalá Jugoslávská republika, Makedonie 

Grantové prostředky 

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými 

sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. 

Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných 

na základě realizace jednotlivých mobilit. 

 Cestovní náklady 

 Náklady na organizaci mobilit 

 Pobytové náklady 

 Kurzovné 

 Náklady na účastníky se specifickými potřebami 

3.1.2 KA 2 – Strategická partnerství/ Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) 

Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje 

mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné  

se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují  

na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, 

na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské 

úrovni. 

Strategická partnerství ve školském sektoru 

a) strategická partnerství pouze mezi školami 

Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským, základním a středním školám 

aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní 

spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu 

Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius.  

V rámci projektů plánovaných na 24 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat  

na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat  

na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu  

se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat  

a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování.  

V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé 

výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků 

škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilituv podobě 



pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických 

partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených 

škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně. 

b) strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání 

Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání umožňují jak školám,  

tak i dalším institucím navázaným svou činností na školský sektor, spolupracovat na projektech 

s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, 

řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod.  

Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické 

fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, 

pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní 

vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod.  

c) strategická partnerství regionální spolupráce 

Strategická partnerství regionální spolupráce umožňují zřizovatelům škol na místní a regionální 

úrovni spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v dotčených regionech, 

sdílet zkušenosti, hledat řešení aktuálních problémů školního vzdělávání v daných regionech, vyvíjet 

nové metodiky apod. Žadateli mohou být v České republice kraje, obce či svazky obcí, na každé straně 

musí být zapojena vždy ještě alespoň jedna škola (mateřská, základní či střední škola zapsaná 

v Rejstříku škol MŠMT) a alespoň jedna další instituce navázaná na školní vzdělávání v regionu  

a konkrétní téma projektu (např. instituce zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

zájmové sdružení, knihovna, pedagogicko-psychologická poradna, hospodářská komora, kulturní 

instituce, sportovní oddíl).  

Grantové prostředky 

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými 

sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky 

jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na 

základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit. 

Sítě a centralizované aktivity - eTwinning 

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních  

a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě  

a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 

vzdělávací aktivitu na dálku. 

eTwinning v programu ERASMUS+ 

 online platforma pro spolupráci a komunikaci škol v rámci programu ERASMUS+; 

 největší databáze hledání partnerů: 235.000 učitelů a 115.000 škol; 

 vhodné on-line prostředí pro komunikaci s partnery v rámci klíčové akce KA1 (komunikace  

se zahraniční školou, příprava mobility, zveřejňování výstupů); 

 vhodné online prostředí pro projektovou spolupráci škol v rámci klíčové akce KA2 (příprava 

projektu, virtuální třída Twinspace pro průběžnou spolupráci žáků a učitelů na projektových 

výstupech a dokumentech, zveřejňování výstupů projektu). 

 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity/

