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prostřednictvím
Název dotačního titulu

Orien. termín

příjmu žádostí
Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé

IROP
Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty 

CLLD

do 31.10.2022

Bude podporována aktivita infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce 

spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. 

inženýrských sítí, stavební úpravy stávající 

infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), 

nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, 

pořízení kompenzačních pomůcek

Kraje;

Organizace zřizované nebo zakládané kraji;

Obce;

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi;

Nestátní neziskové organizace;

Církve a církevní organizace;

Organizační složky státu;

Příspěvkové organizace organizačních složek státu;

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

OP VVV Šablony III - mimo hlavní město Praha do 29.06.2021

Žadatel je povinnen realizovat jednu z aktivit níže a 

dále si aktivity vybírá v souladu s podmínkami, dle 

přílohy č. 3 výzvy "Přehled šablon a jejich věcný 

výklad".

Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita)

Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita)

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními 

složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající 

činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které 

mají ve školním roce, v němž žádost o podporu 

podávají, minimálně jedno dítě/žáka;

Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona 

č. 561/2004 Sb. (tj. právnická osoba vykonávající 

činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které 

mají ve školním roce, v němž žádost o podporu 

podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II do 30.06.2020

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na 

území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Výzva se 

zaměřuje nejen na obce/svazky obcí zapojené v 

Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám (KPSVL) nebo spolupracující s Agenturou pro 

sociální začleňování formou vzdálené dílčí podpory 

(VDP), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí 

SVL, které nejsou zapojené v KPSVL nebo VDP. Obce a 

kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení 

problematiky inkluzivního vzdělávání na svém území, 

jejichž aktivity doplní ostatní subjekty důležité pro 

koordinovanou podporu vzdělávání v území se sociálně 

vyloučenými lokalitami. Aktivity mohou obce, kraje a 

další oprávnění žadatelé zacílit na přímou podporu 

mateřských, základních a středních škol a školských 

zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti 

zavádění inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity 

směřované na veřejnost a realizaci workshopů pro 

jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Výzva umožní i 

maximalizaci podpory škol v sociálně vyloučených 

lokalitách prostřednictvím podpůrných personálních 

pozic, které doplní aktivity škol realizované z výzev na 

zjednodušené projekty.

Obce;

Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a 

mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní 

formou zájmové sdružení právnických osob nebo 

spolek;

Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



OP VVV
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

1. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci 

tranzitních programů a ucelených programů 

připravujících na samostatný způsob života.

2. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků 

škol, školních poradenských pracovišť a školských 

poradenských zařízení v oblastech: prevence a 

stabilizace problémového chování dětí a žáků, 

managementu třídy, rozvoje psychosociálních 

kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje 

kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí.

3. Transformace současného modelu služeb školských 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do 

služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence 

institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému 

ústavní péče a ochranné výchovy

4. Zpracování návrhů na úpravu Rámcových 

vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická 

škola jednoletá a dvouletá.

Školy a školská zařízení, VŠ, soukromé vysoké školy, 

které připravují budoucí pedagogické pracovníky, 

NNO, územní samosprávné celky a jejich PO, zájmová 

sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.

OP VVV Inovace v pedagogice

Cílem je: 

Podpořit systematické, monitorované a reflektované 

zavádění inovací ve výuce

Prostřednictvím inovativních metod zajistit podporu 

kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového 

předpokladu

Zefektivnit vedení, řízení a klima škol prostřednictvím 

inovací

Podpořit pedagogický výzkum zaměřený na sledování 

dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti 

předškolního, základního a středního vzdělávání

Připravit podklady pro řešení problematických jevů, s 

nimiž dosud vzdělávací politika systematicky 

nepracovala

Veřejné vysoké školy;

Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje

Příspěvkové organizace územních samosprávných 

celků, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku

Organizační složky státu;

Příspěvkové organizace MŠMT;

Ústav;

Obecně prospěšná společnost;

Nadace nebo nadační fond;

Registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo 

jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba;

Zájmové sdružení právnických osob.

OPZ
Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky 

i veřejnost - dotace mimo Prahu

Cílem je zlepšení nabídky cenově dostupných a 

kvalitních zařízení a služeb  péče oděti  za  účelem  

zvýšení  zaměstnanosti  pečujících  osob  a  usnadnění  

slučitelnosti  pracovního asoukromého života.

Kraje, obce a jimi zřizované organizace;

Dobrovolné svazky obce;

Poradenské a vzdělávací instituce;

Veřejné výzkumné instituce;

Nestátní neziskové organizace;

Profesní a podnikatelská sdružení;

Obchodní korporace;

OSVČ;

Státní podniky;

Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost 

Zřízené zvláštním zákonem;

Školy a školská zařízení;

Vysoké školy;

OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace;

Sociální partneři.



OPZ

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních 

škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město 

Prahu

do 10.03.2020

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni 

základních škol (A.Zařízení péče o dětí 1. stupně  

základní  školy, B.Příměstský  tábor/Pobytový  tábor v  

době  školních  prázdnin, C.Doprovod dětí, D.Společná 

doprava dětí) v době mimo školní vyučování, která 

rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit 

pracovní rytmus spéčí o děti. Podpora vrámci této 

výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o 

děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání.

Školy a školská zařízení;

Obchodní korporace;

Státní podniky;

NNO;

OSVČ;

Kraje;

Organizace zřizované obcemi;

Dobrovolné svazky obcí.

Erasmus+ Projekty spolupráce do 23.04.2020

V rámci Klíčové akce 2 (KA2) lze pro školský sektor 

získávat granty pro realizaci strategických partnerství. 

Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další 

organizace navázané na školní vzdělávání, zachována 

zůstává i specifická podoba projektů regionální 

spolupráce.

Školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení 

MŠMT (http://rejskol.msmt.cz): 

- mateřské školy, včetně speciálních; 

- základní školy, včetně speciálních a uměleckých; 

- střední školy, včetně odborných, speciálních, 

uměleckých a učilišť. 


