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Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání  

Doba realizace projektu Na základě změny výzvy zveřejněné na webových stránkách OP VVV  https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-
zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm  je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu. Jedná se 
o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.  

Časová omezení realizace 
šablon 

Je možné rozdělení realizace šablon v měsících (např. původních 5 po sobě jdoucích měsíců) – realizace všech aktivit 
se prodlužuje o dobu trvání mimořádných opatření, která omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, 
vč. nutného přerušení (např. X po sobě jdoucích kalendářních měsíců před zavedením mimořádných opatření + (5-X) 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců po zrušení mimořádných opatření). 
 

Příklad: u aktivity Tandemové neformální vzdělávání (TNV) je uvedeno: Aktivita je určena pro 2 pracovníky, kteří 

společně naplánují a zrealizují 10 hodin TNV (dohromady lze spojovat maximálně 2 hodiny) v průběhu 5 měsíců, 
ve kterých probíhá neformální vzdělávání.  

V případě, že již došlo k realizaci hodin TNV a např. v měsíci únoru byly odučeny 4 hodiny, je možné další zbývající hodiny 
TNV zrealizovat v následujících 4 měsících po ukončení mimořádných opatření. 

Aktivita č. 1: Řízení 
projektu (povinná aktivita) 

Aktivitu je možné realizovat v souladu s informacemi uvedenými v dokumentu Informace pro žadatele OP VVV 

a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI: https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf a dokumentu Sdělení Řídicího 
orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru: 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf.  

Povinně volitelná aktivita Možnosti pro dosažení výstupů u povinně volitelných aktivit 

Aktivita č. 2: Vzdělávání 
pracovníků v neformálním 
vzdělávání – realizace 
do vzdálenosti 10 km 

Po dobu trvání mimořádných opatření je poskytovatelům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
umožněno nabízet DVPP i distanční formou v souladu s pokyny MŠMT uvedenými na webových stránkách: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-moznosti-zmeny-formy-uskutecnovani-vzdelavaciho.  
U jiných poskytovatelů vzdělávání není distanční forma možná.  
 

Z důvodu předcházení vzniku nezpůsobilých výdajů doporučujeme vedoucímu organizace, aby se u poskytovatele DVPP 
ujistil, že postupuje v souladu s pokyny MŠMT. 
 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 
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Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  
Bez úprav 

Aktivita č. 3: Vzdělávání 
pracovníků v neformálním 
vzdělávání – realizace 
ve vzdálenosti 10 a více km 

Aktivitu není možné realizovat distanční formou. 
 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 
 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  
Bez úprav 

Aktivita č. 4: Sdílení 
zkušeností pracovníků 
v neformálním vzdělávání 
bez financování osobních 
nákladů 
 
Aktivita č. 5: Sdílení 
zkušeností pracovníků 
v neformálním vzdělávání 
s financováním osobních 
nákladů 

Aktivity je po dobu platnosti mimořádných opatření možné částečně realizovat (může probíhat příprava návštěv, 

společná reflexe již realizovaných návštěv a z nich vycházející doporučení pro další práci). Samotná návštěva může 
proběhnout až po ukončení mimořádných opatření. 
 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 

 
Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  
Bez úprav 

Aktivita č. 6: Tandemové 
neformální vzdělávání 
bez financování osobních 
nákladů 
 
Aktivita č. 7: Tandemové 
neformální vzdělávání 
s financováním osobních 
nákladů 

Aktivity je po dobu platnosti mimořádných opatření možné částečně realizovat (může probíhat příprava 
na tandemového neformálního vzdělávání (TNV), případně reflexe včetně zhodnocení efektivity využitých metod, jejich 
vlivu na vzdělávací proces a jeho výsledky pro každé TNV realizované před vyhlášením mimořádných opatření). Samotná 

realizace nových TNV může proběhnout až po ukončení mimořádných opatření. 
 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 
 

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  
Bez úprav 
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Aktivita č. 8: Zavádění 
nových metod 
v neformálním vzdělávání 
bez financování osobních 
nákladů 
 
Aktivita č. 9: Zavádění 
nových metod 
v neformálním vzdělávání 
s financováním osobních 
nákladů 

Aktivity je možné po dobu platnosti mimořádných opatření částečně realizovat (vzdělávací blok v délce 5 hodin může 
probíhat online, online je také možné připravovat lekce neformální vzdělávací činnosti, případně provést online reflexi 

již zrealizovaných lekcí neformální vzdělávací činnosti), samotná realizace a reflexe nově připravovaných lekcí 
neformální vzdělávací činnosti proběhne po zrušení platnosti mimořádných opatření.  
 

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 

 
Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  

Bez úprav 

Aktivita č. 10: Klub 
v neformálním vzdělávání 
 
Aktivita č. 11: Projektový 
den v klubovně bez 
financování osobních 
nákladů 
 
Aktivita č. 12: Projektový 
den v klubovně 
s financováním osobních 
nákladů 
 
Aktivita č. 13: Projektový 
den mimo klubovnu 

Aktivity není možné realizovat distanční formou. 

 
Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 
Bez úprav 

 
Dokládání výstupů pro kontrolu na místě  

Bez úprav 

 


