
Inovace v pedagogice (č. 02_19_076)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Co je cílem této výzvy? Jaké aktivity jsou podporovány?

Jak a kdy si zažádat?

Kdo může o dotaci požádat?

Jaká je výše finanční podpory?

Jaké cílové skupiny mohou  
být podpořeny?

• 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

Všechny projekty musí povinně obsahovat povinnou aktivitu 
Řízení projektu a právě jednu povinně volitelnou aktivitu označe-
nou písmenem A, nebo písmenem B. V rámci povinně volitelné 
aktivity A si žadatel volí jednu či dvě podaktivity, v rámci aktivity 
B pouze jednu podaktivitu, viz níže:

Povinná aktivita
• Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity (žadatel si vybírá právě jednu ze 
dvou možností):
• Aktivita A - Inovativní aktivity v předškolním, základním  

a středním vzdělávání
 (K této aktivitě si žadatel dále volí jednu či obě podaktivity)

 • Podaktivita A1: Inovace školního vzdělávacího programu
 • Podaktivita A2: Pilotní ověření dílčích inovativních aktivit

• Aktivita B - Pedagogický výzkum
 (K této aktivitě je žadatel oprávněn si zvolit pouze jednu po-

daktivitu)
• Podaktivita B1: Vztah mezi docházkou do MŠ a výsledky, 

postoji a chováním žáků na 1. stupni ZŠ
• Podaktivita B2: Rozdíly ve výsledcích a postojích žáků  

v rámci škol a jejich souvislost s podmínkami učení  
a vyučování

• Podaktivita B3: Příčiny školní neúspěšnosti u žáků  
1. stupně ZŠ

• Podaktivita B4: Životní dráha neúspěšných maturantů
• Podaktivita B5: Důvody nenastoupení absolventů pedago-

gických fakult do profese učitele / pedagogického pracov-
níka

• Podaktivita B6: Efektivní formy komunikace MŠMT  
a přímo řízených organizací vůči zřizovatelům a školám

• Podaktivita B7: Zjišťování veřejného mínění a jeho vývoje  
v oblasti vzdělávání a vzdělávacích politik

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny  
v textu výzvy (kap. 5.1.1) a Pravidlech pro žadatele  
a příjemce – specifická část (kap. 5.2.4).

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím  
IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu  
od 27. 3. 2019 do 30. 8. 2019 do 14:00 hod.

• Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele 
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
• Pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti 

vzdělávání
• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských 

zařízení
• Veřejnost

• Vysoké školy, výzkumné organizace (veřejné vysoké 
školy, veřejné výzkumné organizace), orgány státní správy 
a samosprávy včetně jejich svazů, jim podřízené či jimi 
zřízené organizace, další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit

Kompletní výčet oprávněných žadatelů je uveden v textu 
výzvy v kapitole 4.1.

• Alokace výzvy: 250 000 000 Kč 
• Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
• Maximální výše výdajů:

• pro aktivitu A: 25 000 000 Kč
• pro aktivitu B: 15 000 000 Kč
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