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Tento metodický dopis je vydán na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování 

do Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu 

o poskytnutí/převodu podpory, je metodický dopis v platnosti po celou dobu realizace projektu. 

5.2.4.2  Povinně volitelné aktivity projektu 

Tento metodický dopis upravuje podkapitolu 5.2.4.2 Povinně volitelné aktivity projektu Pravidel pro 

žadatele a příjemce – specifická část výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

verze 1. V posledním odstavci popisujícím aktivitu č. 3 Posilování kompetencí pedagogických 

pracovníků škol a školských 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, mezioborovou spolupráci v podpoře 

duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví došlo k formální chybě ve větě „Ve fázi věcného 

hodnocení budou bonifikovány projekty zapojující do realizace aktivit pedagogické pracovníky běžných 

škol hlavního vzdělávacího proudu1 nebo školská zařízení z 3 a více krajů.“ V souladu s přílohou výzvy 

č. 2 Hodnoticí kritéria se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“. Nové znění této části popisu aktivity je tedy 

následující:  

„Ve fázi věcného hodnocení budou bonifikovány projekty zapojující do realizace aktivit pedagogické 

pracovníky běžných škol hlavního vzdělávacího proudu2 nebo školská zařízení z 5 a více krajů.“ 

 

                                                           
1 Jedná se o školu, která není zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona. 
2 Jedná se o školu, která není zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona. 


