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Program

Zahájení, úvodní slova

Podpora MŠMT Ukrajině – informace

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace

Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3 – informace

Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2021 – ke schválení

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV – na vědomí

Komunikační aktivity OP VVV – informace
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Program

Úvodní informace k IPs

IPs Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) – NTK – prezentace příjemce

IPs Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 – MPO – prezentace příjemce

IPs Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NPI ČR – prezentace příjemce

Diskuse k IPs

Informace o přípravě OP JAK – informace

Různé
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Russian Aggression 

against Ukraine

Education for Integration

Case of the Czech Republic

Václav Velčovský, CZ MEYS 



■ Current situation

– more than 4.3 M UA refugees in total = 10 % inhabitants (6th April data)

– 272k refugees in CZ with Temporary Protected Status (TPS), 

regarding mobile operators almost 300k (7th April data)

– almost half of them under 18 = 100k children in school age 

= one whole CZ population year

seniors (yellow)

adults - men (green)

adults - women (turquoise)

children (dark blue)



■ Capacities of kindergartens and primary schools

– survey conducted by MEYS (28th March – 7th April); 

99.5 % return rate, i.e. 5,383 kindergartens and 4,226 primary schools

– regarding survey,

3,310 UA children 

already placed in 

CZ kindergartens 

spontaneously



– regarding survey, 

23,204 UA pupils already

placed in CZ primary schools

spontaneously

– in total, capacities sufficient

(12,896 free places in 

kindegartens; 

150,458 in primary schools)

– individual deviations occure, 

being solved with municipalities



■ Ukrainian students at Czech secondary schools (as of 31th March)

– Before the war, Ukrainians made up 0.70 % of secondary school pupils. 

– As of March 31th, Ukrainians made up 0.81 % of secondary school pupils 

(of which 13.43 % are pupils admitted under the Law Ukraine).

Form of
education

Number of all pupils, in total In that, number of UA pupils

Autumn 2021 Spring 2022 Autumn 2021

Spring 2022

All UA pupils
In that, UA pupils

under the Law
Ukraine

Daily 431 909 413 919 3 030 3 396 466
Combined 16 038 14 102 87 80 1

Total 447 947 428 021 3 117 (0,70 %) 3 476 (0,81 %) 467 (13,43 %)



■ Thursday, 17th March – Adoption of the ad hoc Lex Ukraine

– usually, parents are obliged to enroll 

their children into compulsory education 

in 90 days after arriving to the CZ; 

this obligation was relaxed 

– UA adaptation groups are organized 

at schools (UA children and pupils 

of different age, with UA assistant, 

partially digi UA curricula, CZ language, 

psychological help etc.)

– by September, the integration into 

individual classes is obliged 

(i.e. NOT separate UA classes!)



Further regional schools‘ measures:

– relax of enrollment conditions 

(eg. CZ language knowledge)

– relax of admission process for secondary schools 

(more time for testing, math test in CZ, EN, or UA 

language)

– relax of teachers′ and assistants′ qualification: 

exemption for the CZ language knowledge,

NO nostrification of pedagogical education

obtained in UA needed 

= possibility to employ UA teachers and 

assistants as fast as possible

– very strict hygiene rules „turned off“ to allow 

over-limit number of children/pupils



Further HEIs measures:

- admission process for free

- documents and diplomas may be replaced by 

solemn declaration only 

= UA students may start their studies or continue 

in programs started in UA

- nostrification process for free

NOTE: Already regarding the current legislation, studies in the CZ language 

are for free for everybody, incl. the third countries′ citizens. Studies in EN 

language are under fee; the amount of the fee is set by HEIs, it may grant 

an exemption as well.



■ Monday, 21st March – practical interpretation of the Lex Ukraine

- https://www.edu.cz/methodology/

metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina

-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/

- extensive commentary on the Lex                                                                                              

Ukraine for all levels of education                                                                                          

- detailed description of changes                                                                                              

to rules and procedures

https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/


– regarding the UA law, parent must be

in contact with original UA school

= coordination of curricula needed

for the future recognition

– great mission of SchoolEducaionGateway

financed by Erasmus+

– State coordinated approach in UA

– UA National School Online:

online materials to all subjects in primary

and secondary education, collaboration

with UA TV etc.

– teachers and assistants in the CZ

informed, as well as parents



Self-Help Web for UA Refugees on School Education

– https://www.edu.cz/ukrajina/pomoc-ukrajine/

– Web navigator with ways to help                                                                                              

UA children and pupils

– Help offered there from CZ citizens                                                                                          

to UA – e.g. work at school, taking care 

of children, language courses,

psychological help, lunches for free etc.

– Connection between CZ and UA 

kindergartens and schools 

(https://shkola.cz/) 

https://www.edu.cz/ukrajina/pomoc-ukrajine/
https://shkola.cz/


■ Friday, 8th April – MEYS‘ Call

- https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/

msmt-podpori-vyuku-cestiny-a-adaptacni-

kurzy-pro-deti-z

- financial support of CZ language courses                                                                                  

and adaptation groups for UA children,                                                                                                  

by the state budget unit costs

- 1st April – 31st August                                                                                                       

- allocation of 57 M EUR; may be increased

- beneficiaries: HEIs, schools, municipalities 

and regions, NGOs

- the biggest task: to guarantee the distribution

in the whole country

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-vyuku-cestiny-a-adaptacni-kurzy-pro-deti-z


■ Tuesday, 29th March – Erasmus+ and ESC calls

- https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-

erasmus-evropskem-sboru-solidarity

- Projects providing help for UA refugees

- 539,000 EUR allocation in total

- Organizations and informal groups of young 

people, Small-scale Partnership and Youth

Participation Activities (Erasmus+ Youth) 

and Solidarity Projects (ESC)

- The next round scheduled for October 2022

https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmus-evropskem-sboru-solidarity


■ Ad Hoc Support from the EEA and Norway Grants

- acquisition of the Czech language will enable better integration 

and is in the interest of both Ukrainians, and Czechs

- two target groups not yet covered:

- Teachers with pedagogical education from the UA, so that they can 

work at schools without barriers,

- Current or potential UA HEIs students to be able to study in the

Czech language programs

- à 100 hours, 1st July – 30th September

- allocation of 3 M EUR

- providers: CZ HEIs



■ RRF / Country Specific Targets

- Tutoring

- UA pupils can be counted under support scheme (subcomponent 3.2.2.) 

- description of the investment in the CID annex fits well – aiming at 
providing catch-up classes for pupils with a disadvantaged socio-economic 
background (focus on math, Czech and foreign languages)

- January - August  2022

- Total 39 M EUR

- Digital devices

- 74,000 new digital devices (52 M EUR) purchased by schools from RRF in 2020

- in 2022, another ad hoc normative dedicated to variable digital equipment planned

- these devices are fully available for UA 



■ Operational Programs

- OP Research, Development, and Education (2014 – 2020)

- Possible to provide support from currently implemented projects

- Unit costs for schools may include personnel support (school assistant, 

psychologist, special pedagogue etc.) 

- HEIs can use the available capacities at the personnel and infrastructure level

- R&D – primarily a matter of supporting the mobility (arrivals) of researchers 

from UA to CZ

- It will be possible to support children, pupils, students and researchers 

in a similar way with current wording in the Program Johannes Amos Comenius

(2021-2027)



■ Friday, 4th March –Web for Students and Researchers Launched

– https://www.studyin.cz/ukraine/
https://www.researchin.cz (linkage to https://scienceforukraine.eu/)

– Collaboration with the Czech 
Rectors Conference, the Czech
Academy of Sciences and other 
stakeholders

– Focused on both current, 
and future students and
researchers

– Signpost to the HEIs and
research organizations webs, 
their programs, scholarships 
and social assistance

– Job and accommodation offers

https://www.studyin.cz/ukraine/
https://www.researchin.cz/
https://scienceforukraine.eu/


■ Website Traffic

– https://www.studyin.cz/

Information naturally spread on social media – the current reach is 424,132 people

– https://www.studyin.cz/ukraine/was the most visited page of the studyin.cz website in 

the period from 1st March to 11th April: 24,498 unique visitors in total

https://www.studyin.cz/


■ Website Traffic

– https://www.studyin.cz/

https://www.studyin.cz/


■ Monday, 28th March – 430 years anniversary of Johannes Amos Comenius birth

Comenius experienced the horrors of war, 

plague, family lost, he was refugee, and spent 

the rest of his life in tolerant NL

We are all citizens of one world, we are all 

of one blood. To hate people because they 

were born in another country, because they 

speak a different language, or because they 

take a different view on this subject or that, 

is a great folly. Desist, I implore you, for we 

are all equally human. (…) Let us have but 

one end in view: the welfare of humanity.



Hlavní události od minulého zasedání MV
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Vyhlášené výzvy OP VVV 

Celkem bylo vyhlášeno 76 výzev.

V současné době probíhají dvě výzvy:

Výzva č. 02_17_045 – Individuální projekty technické pomoci (předložení žádostí do 30. prosince
2022, na základě aktualizace propočtu disponibilní alokace OP VVV určené na
projekty technické pomoci došlo s účinností od 6. září 2021 k navýšení alokace
výzvy o 250 mil. Kč)

Výzva č. 02_20_082 – Akční plánování v území (předložení žádostí do 31. května 2022)
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Podrobný přehled výzev se nachází v příloze č. 1 k prezentaci.



Dopady pandemie COVID-19 na realizaci projektů 

Zasaženy téměř všechny projekty, jejichž realizace probíhala v letech 2020 a 2021.

Dopad v PO1 a PO2:

• omezení či odložení aktivit v projektech, v nichž je realizována spolupráce se subjekty z jiných zemí
(mezinárodní mobility pracovníků, stáže pracovníků i studentů v/ze zahraničí, spolupráce
výzkumných týmů, příprava studijních programů ve spolupráci se zahraničními VŠ a další),

• omezení aktivit, u nichž se předpokládá prezenční zapojení studentů VŠ,

• ztížení pořizování vybavení od dodavatelů v zahraničí (zejména ve výzkumně zaměřených
projektech).

Dopad v PO3:

• omezení provozu škol a hromadných akcí, volnočasových aktivit, vzdělávání pedagogických
pracovníků a dalších činností (řada aktivit musela být významně omezena nebo zrušena).
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ŘO zavedl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí celou řadu opatření pro
zmírnění dopadů pandemie na realizaci projektů, která průběžně monitoruje a dle potřeby dále
aktualizuje.

Ke klíčovým opatřením i nadále patří zejména:

• prodloužení maximální doby pro realizaci projektu,

• prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu,

• umožnění distančních forem vzdělávání i dalších aktivit.
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Opatření ŘO pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci 
projektů



Dopady na realizaci projektů a účinnost realizovaných opatření jsou ze strany ŘO pravidelně
vyhodnocovány.

V případě potřeby jsou ze strany ŘO operativně realizovány dílčí úpravy u dotčených výzev (změna
výzvy, metodické dopisy ke specifickým pravidlům apod.).

K nejaktuálnější úpravě došlo v dubnu 2022 u výzvy č. 02_17_049 – Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce pro ITI, kde byla prodloužena doba pro ukončení fyzické realizace projektu o 6 měsíců
do 30. 6. 2023 a došlo k prodloužení maximální délky trvání projektu na 72 měsíců.
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Opatření ŘO pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci 
projektů



Dopady pandemie COVID-19 na ŘO VVV

• Časově i věcně náročná příprava nových metodických pokynů a instrukcí pro příjemce
(mj. po konzultacích s EK) týkajících se postupů ke zmírnění dopadů pandemie na realizaci projektů.

• Vyšší administrativní zátěž na straně administrátorů projektů spojená s

- přijetím nových metodik,

- nárůstem administrativních procesů spojených s prodlužováním projektů,

- komplikovanější kontrolou prodloužených projektů (včetně náročnější kontroly naplnění účelu
dotace),

• Vliv na přezávazkování plynoucí z prodlužování výzev/projektů.
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30

Přehled čerpání a predikce

Zpět na obsah



Prioritní osa Alokace
Projekty 

s vydaným právním 
aktem

Finanční prostředky 
proplacené 
v žádostech 

o platbu

Finanční prostředky 
vyúčtované 
v žádostech 

o platbu

Finanční prostředky 
v souhrnných 

žádostech 
autorizovaných ŘO

Finanční prostředky 
v žádostech 

o průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 26 456 896 956 28 964 586 263 26 247 195 496 20 376 799 497 19 669 496 506 19 418 785 216

PO2 – EFRR 9 958 280 136 12 580 015 883 11 751 510 881 9 971 279 546 9 844 261 983 9 617 925 027

PO2 – ESF 8 345 095 247 8 688 485 419 7 636 409 446 5 918 840 026 5 899 154 040 5 574 437 679

PO3 – ESF 23 492 280 212 26 466 309 416 23 670 856 005 17 769 966 265 17 786 659 777 16 765 655 612

PO4 – EFRR 2 491 844 364 2 897 309 346 2 097 663 088 2 097 663 088 2 097 663 088 2 015 698 848

Celkem EFRR 38 907 021 456 44 441 911 492 40 096 369 465 32 445 742 131 31 611 421 577 31 052 409 091

Celkem ESF 31 837 375 459 35 154 794 835 31 307 265 451 23 688 806 291 23 685 813 817 22 340 093 291

Celkem OP VVV 70 744 396 915 79 596 706 327 71 403 634 916 56 134 548 422 55 297 235 394 53 392 502 382

EU podíl v CZK 112,5 % 100,9 % 79,3 % 78,2 % 75,5 %

Stav OP VVV k 19. 4. 2022 (CZK)
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Prioritní osa Alokace
Projekty 

s vydaným právním 
aktem

Finanční prostředky 
proplacené 
v žádostech 

o platbu

Finanční prostředky 
vyúčtované 
v žádostech 

o platbu

Finanční prostředky 
v souhrnných 

žádostech 
autorizovaných ŘO

Finanční prostředky 
v žádostech 

o průběžnou platbu 
odeslané EK

PO1 – EFRR 1 036 013 636 1 138 153 715 1 027 012 988 786 914 993 757 986 445 747 889 699

PO2 – EFRR 385 295 229 492 499 859 458 614 173 385 803 076 380 608 083 371 363 611

PO2 – ESF 328 609 567 342 644 683 299 614 991 229 366 753 228 561 600 215 300 049

PO3 – ESF 921 277 718 1 042 697 545 928 364 072 687 018 888 687 701 649 646 165 976

PO4 – EFRR 96 865 960 113 436 981 80 731 612 80 731 612 80 731 612 77 379 343

Celkem EFRR 1 518 174 825 1 744 090 555 1 566 358 773 1 253 449 681 1 219 326 140 1 196 632 653

Celkem ESF 1 249 887 285 1 385 342 228 1 227 979 063 916 385 641 916 263 249 861 466 025

Celkem OP VVV 2 768 062 110 3 129 432 783 2 794 337 836 2 169 835 322 2 135 589 389 2 058 098 678

EU podíl v EUR 113,1 % 100,9 % 78,4 % 77,2 % 74,4 %

Stav OP VVV k 19. 4. 2022 (EUR)

32

Zpět na obsah



Stav OP VVV k 19. 4. 2022 (CZK)
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Porovnání alokací a čerpání OP VVV s ostatními OP
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Fond
Kategorie 
regionu

N+3 2022
Finanční prostředky 

v předběžných 
platbách

Předpokládané finanční 
prostředky vyúčtované 

v žádostech o platbu 
do 30. 10. 2022

% EU
 p

o
d

íl v C
ZK

EFRR MRR 28 318 543 785 6 843 517 179 33 479 979 211 142,39%
EFRR VRR 2 852 304 208 689 293 668 3 479 666 953 146,16%
ESF MRR 23 965 956 667 5 791 662 087 25 385 168 518 130,09%
ESF VRR 1 677 446 919 405 375 253 1 362 177 044 105,37%
Celkem OP VVV 56 814 251 579 13 729 848 186 63 706 991 727 136,30%

Fond
Kategorie 
regionu

N+3 2022
Finanční prostředky 

v předběžných 
platbách

Předpokládané finanční 
prostředky vyúčtované 

v žádostech o platbu 
do 30. 10. 2022

% EU
 p

o
d

íl v EU
R

EFRR MRR 1 099 890 554 265 801 800 1 300 360 399 142,39%
EFRR VRR 111 007 906 26 826 398 135 424 035 146,16%
ESF MRR 931 698 797 225 156 236 986 871 974 130,09%
ESF VRR 65 213 129 15 759 538 52 956 565 105,37%
Celkem OP VVV 2 207 810 387 533 543 972 2 475 612 973 136,30%

Předpoklad plnění N+3 pro rok 2022 
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Plnění N+3 pro rok 2022 
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Výroční zpráva o implementaci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2021 

Podkladové materiály č. 2.1 až 2.3
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Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2021  

• ŘO OP VVV prostřednictvím Výroční zprávy informuje o stavu a pokroku v implementaci
operačního programu za uplynulý rok

• Struktura je v souladu s požadavky EK, je zpracovávána v předdefinovaných formulářích
v MS2014+

• Součástí Výroční zprávy je i shrnutí pro veřejnost, které bude po jejím schválení ze strany
EK samostatně zpřístupněno na webových stránkách

• Výroční zpráva byla projednána a schválena poradou vedení MŠMT dne 4. dubna 2022

• Po projednání a schválení na zasedání MV bude elektronicky odeslána EK ke schválení
prostřednictvím informačního systému SFC2014
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Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2021 – návrh usnesení 

Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

schvaluje předložený dokument „Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání za rok 2021“ ve znění podkladového materiálu č. 2.2 pro 24. zasedání MV OP VVV

a   

pověřuje Řídicí orgán OP VVV předložit Výroční zprávu Evropské komisi a v jejím konečném znění 
zohlednit připomínky Evropské komise či provést nutné technické úpravy v souvislosti s administrací 

zprávy v informačních systémech MS2014+ a SFC2014.

39

Zpět na obsah



Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022

Podkladové materiály č. 3.1 až 3.3
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Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022

Strategický realizační plán OP VVV na rok 2022 – vyhodnocení – na vědomí

• Vyhodnocení je zpracováno k datu 31. března 2022
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Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 –
návrh usnesení

Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

bere na vědomí 

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 
ve znění podkladového materiálu č. 3.2 pro 24. zasedání MV OP VVV.
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Komunikační aktivity OP VVV 
od předcházejícího zasedání MV (od prosince 2021)
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Závěrečné vydání newsletteru NoVVVinky

Elektronický newsletter přináší:

• shrnutí výzev,

• shrnující článek k evaluacím OP VVV,

• tradiční galerii podpořených projektů a testimoniály,

• bilanci končícího OP VVV a začínajícího OP JAK,

• informace k přípravě předsednictví ČR v Radě EU,

• OP JAK – aktuální informace, šablony, webové
stránky, profil na FB,

• rozhovor s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
i novou rektorkou UK.
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Realizované komunikační aktivity

• Aplikace Mapa projektů OP VVV: pravidelná aktualizace, již 21 tisíc projektů podpořených z OP VVV

• Testimoniály: 4 nové rozhovory s realizátory projektů na webu

• Databáze výstupů projektů OP VVV: již 1 270 nahraných výstupů

• Tiskové zprávy k OP VVV i OP JAK

• Příprava veřejných zakázek: propagační tiskoviny a propagační předměty 2022
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Komunikace související se současnou situací na Ukrajině

• Na webu i FB OP VVV pravidelně zveřejňovány
aktuální informace pro příjemce:

• Pokyn náměstka Velčovského k dopadům
ruské agrese vůči Ukrajině

• Podpora ukrajinským studentům a vědcům

• Potencionální pomoc OP VVV uprchlíkům
z Ukrajiny
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Webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský – OPJAK.cz
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V prosinci 2021 byly spuštěny webové stránky OPJAK.cz, které nabízejí moderní odlehčený design,
přehlednější informace i responzivitu webu. Na podzim 2022 bude spuštěn také nový e-mailový
newsletter.

https://opjak.cz/


Facebookové stránky OP JAK

Facebook OP JAK od ledna 2022 přináší
nejdůležitější novinky z prostředí evropských
fondů a přípravy programového období 2021–
2027.

Realizováno bylo také několik soutěží zaměřených
na podporu informovanosti o OP JAK.
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https://www.facebook.com/opjak.msmt


Aktuálně realizované a připravované komunikační aktivity

• Od března 2022 – informační kampaň k prvním vyhlašovaným výzvám OP JAK – letáky, tiskové
zprávy, semináře

• Účast na komunikačních aktivitách MMR souvisejících s programovým obdobím 2021–2027

• Účast na akci Den Evropy (9. května 2022, Střelecký ostrov)

• Účast zástupců ŘO na konferenci Řízení školy (17. května 2022) – informace k projektům šablon

• Příprava závěrečné konference OP VVV/zahajovací konference OP JAK – předpokládané datum
konání v září 2022

• Příprava nového e-mailového newsletteru pro OP JAK
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Informace o realizaci IPs
+ přílohy k prezentaci č. 2, 3, 5 až 11
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Přehled IPs 
Název projektu

Příjemce / 
Žadatel

Stav projektu

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) NPI (NÚV) 31. prosinci 2021 ukončena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) NPI (NÚV 30. listopadu 2021 ukončena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu 
inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

NPI (NÚV) 31. ledna 2020 ukončena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) MMR 1. července 2016 zahájena realizace

Podpora práce učitelů (PPUČ) NPI (NÚV) 30. listopadu 2021 ukončena realizace

Komplexní systém hodnocení (KSH) ČŠI 1. února 2017 zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib NTK 1. ledna 2017 zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) NPI (NÚV) 30. dubna 2020 ukončena realizace

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) NPI (NÚV) 1. května 2017 zahájena realizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) NPI (NÚV) 1. dubna 2017 zahájena realizace

Implementace kariérního systému učitelů (IMKA) NPI (NIDV)
Realizace předčasně ukončena 
k 31. červenci 2017

Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (PARK) NPI (NÚV)
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného 
hodnocení k 19. prosinci 2017

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) NPI (NÚV) 1. ledna 2018 zahájena realizace

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 MPO 1. března 2020 zahájena realizace

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci
Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs je v příloze č. 5 k prezentaci
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Pokrok v realizaci IPs k 15. dubnu 2022
Zkrácený 

název 
projektu

Zahájení 
realizace

Ukončení 
realizace

Fáze 
realizace

Rozpočet projektu Schválené vyúčtování
Schválené 

vyúčtování v 
%

Pochybení 
(NZV + NES + SANKCE) 

CzechELib 1. 1. 2017 31. 12. 2022 88 % 1 100 843 533,75 Kč 1 024 070 840,41 Kč 93,03 1 508 378,74 Kč

SYPO 1. 1. 2018 30. 6. 2023 78 % 341 622 000,00 Kč 198 091 186,53 Kč 57,99 161 063,20 Kč

MPO-RIS3 1. 3. 2020 31.12.2022 75 % 51 030 686,30 Kč 19 356 365,06 Kč 37,93 181 059,10 Kč

P-KAP 1. 3. 2016 31. 12. 2021 100 % 275 930 531,20 Kč 239 411 067,55 Kč 86,76 3 400 693,49 Kč

SRP 1. 3. 2016 30. 11. 2021 100 % 239 242 886,00 Kč 197 004 313,97 Kč 82,34 360 639,27 Kč

PPUČ 1. 12. 2016 30.11. 2021 100 % 98 700 000,00 Kč 89 435 844,24 Kč 90,61 446 471,10 Kč
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APIV A 1. 5. 2017 31. 12. 2022 87,5 % 156 620 749,00 Kč 112 411 937,55 Kč 71,77 35 244,44 Kč

APIV B 1. 4. 2017 31. 12. 2022 88 % 184 159 880,00 Kč 153 476 702,22 Kč 83,34 59 408,45 Kč

KSH 1. 2. 2017 30. 11. 2022 89 % 246 675 150,00 Kč 188 342 201,53 Kč 76,35 21 477,17 Kč

IKV 1. 7. 2016 30. 4. 2022 99 % 186 301 435,98 Kč 163 424 384,42 Kč 87,72 987 250,22 Kč

MOV 1. 5. 2017 30. 4. 2020 100 % 96 964 737,00 Kč 90 700 092, 47 Kč 93,54 24 239,30 Kč

KIPR 1. 5. 2016 31.1. 2020 100 % 143 040 500,00 Kč 121 272 149,22 Kč 84,78 2 260 500,01 Kč

Celkem - - - 3 121 132 089,23 Kč 2 596 997 084,97 Kč - 9 446 424,49 Kč

Zpět na obsah



Zajímavosti prezentovaných IPs
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CzechELib

98

SYPO

855

MPO-RIS3

267

98 % respondentů 
je velmi nebo spíše spokojeno 

se vzděláváním 
v rámci projektu 

poskytnutých konzultací 
v rámci ICT metodické 

podpory škol 
ve školním roce 2020/2021

počet 
účastníků 
vzdělávání 

pro zástupce regionů

Zpět na obsah



Zajímavosti prezentovaných IPs
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P-KAP

223

SRP

608

PPUČ

35

registrovaných odborníků 
v Katalogu Edusítě

počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou 

intervencí

sada 35 online lekcí 
na čtenářskou, matematickou 

a digitální gramotnost na 
metodickém portálu RVP.CZ

Zpět na obsah



Kontaktní osoby prezentovaných IPs
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Projekt Hlavní projektový manažer Email Webové stránky projektu

CzechELib Ing. Jiří Burgstaller, DiS. jiri.burgstaller@czechelib.cz https://www.czechelib.cz/cs/

SYPO Mgr. Jiří Nekola jiri.nekola@npi.cz https://projekty.nidv.cz/sypo

MPO-RIS3 Mgr. Ivana Križanová krizanova.ivana@mpo.cz

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3
-strategie/projekty-na-podporu-
ris3/operacni-program-vyzkum-vyvoj-
a-vzdelavani/projekt-systemova-
podpora-implementace-a-rizeni-
narodni-ris3--253264/

P-KAP Ing. Irena Fričová irena.fricova@npi.cz http://www.nuv.cz/p-kap

SRP Mgr. Petr Valenta, Ph.D. petr.valenta@npi.cz
https://projekty.nidv.cz/strategicke-
rizeni

PPUČ Mgr. Petr Naske petr.naske@npi.cz http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

Zpět na obsah
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Diskuse k IPs

• Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) – NTK

• Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NPI ČR

• Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 (MPO-RIS3) – MPO

• Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NPI ČR

• Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NPI ČR

• Podpora práce učitelů (PPUČ) – NPI ČR
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Přehled prezentovaných IPs na dalším zasedání MV

• Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NPI ČR

• Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NPI ČR

• Podpora práce učitelů (PPUČ) – NPI ČR

• Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) – MMR

• Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI

• Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) – NPI ČR

• Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NPI ČR
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Informace o realizaci IPs
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Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) 

Národní technická knihovna 
+ přílohy k prezentaci č. 6a a 6b

Zpět na obsah
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CzechELib 16. října 2021 – 15. března 2022

Stanovený cíl / výstup:

• Zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“)

Naplnění ve sledovaném období:

• V roce 2021 se zvýšil počet členských institucí konsorcií CzechELib o pět oproti roku 2020 na
celkových 125. V roce 2022 přibyly další tři členské instituce na celkových 128

• Celkem je od 2018 do roku 2022 uzavřeno 77 Licenčních smluv s 21 poskytovateli EIZ k desítkám
elektronických databází a elektronických časopisů

• Na přelomu roku 2021 a 2022 bylo realizováno 14 veřejných zakázek a uzavřeny Licenční smlouvy
na EIZ

• Na přelomu roku 2021 a 2022 se uskutečnily konzultace s členskými institucemi k nominacím EIZ od
roku 2023+ a nyní probíhají tržní konzultace s vydavateli EIZ k indikativním cenovým nabídkám
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CzechELib 16. října 2021 – 15. března 2022

Stanovený cíl / výstup:

• Dokumentace projektu

Naplnění ve sledovaném období:

• Pro zvýšení transparentnosti činnosti pro konsorcia členských institucí projekt postupuje podle
stanovených metodik, postupů a vzorových smluv. Zejména se jedná o:

» Metodika pro výběr EIZ, Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu,
Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib, Metodika pro nastavení délky licenční smlouvy pro
období 2023 až 2027, Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce
2022

» Licenční smlouva vydavatel/exkluzivní dodavatel, Smlouva o centralizovaném zadávání, Rámcová
smlouva o centralizovaném zadání, Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ
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CzechELib 16. října 2021 – 15. března 2022

Stanovený cíl / výstup:

• Systém informační podpory projektu

Naplnění ve sledovaném období:

• Evidenční systém ERMS usnadňuje členským institucím jejich agendu správy EIZ prostřednictvím
přehledu všech dostupných EIZ, veškeré smluvní dokumentace s NTK a cenách za EIZ. Rozvoj tohoto
softwaru je věcně připraven a bude realizován prostřednictvím projektu NCIP VaVaI.

• Statistický systém CELUS umožňuje členským institucím v reálném čase nahlížet do svých statistik
využívání EIZ, a to jak nakoupených prostřednictvím CzechELib, tak i pořízených mimo CzechELib na
vlastní náklad. V roce 2022 dochází k rozvoji systému o pokročilé analytické funkce včetně propojení
na knihovní systémy, jedná se zejména o funkce: management identit a uživatelů, import titulových
seznamů ze znalostní báze SFX nebo ERMS, rozšíření vizualizace dat, apod.
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CzechELib 16. října 2021 – 15. března 2022

Stanovený cíl / výstup:

• Rozpočet projektu v monitorovaném období

Naplnění ve sledovaném období:

• Rozpočet projektu činní 1 100 843 533,75 Kč, kumulativně bylo k 15. březnu 2022 vyčerpáno
1j030 767 903,01 Kč, z toho ze strany Řídicího orgánu OP VVV nebylo schváleno 1 508 378,74 Kč.
Celkové čerpání rozpočtu projektu je 93,63 %.

• V roce 2021 proběhl audit ze strany Ministerstva financí ČR č. OPVVV/2021/O/004 s názvem
„Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib“, bez nálezu s finančním dopadem
a veřejnosprávní kontrola na místě ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.
000023-2021/OPVVV zjistila nezpůsobilé výdaje ve výši 215,- Kč v cestovném.

• Celková úhrada za EIZ v roce 2021 činila 663 518 217,68 Kč, z toho spoluúčast projektu NCIP VaVaI
činila 379 280 318,04 Kč. Projekt CzechELib se od roku 2021 na financování EIZ nepodílí, pouze je
zajišťuje a spravuje.
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CzechELib 16. března 2022 – 31. prosince 2022

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Schválení dokumentace a vyhlášení veřejných zakázek na zpřístupnění EIZ od 1. ledna 2023, jednání
včetně uzavření smlouvy s vydavateli nebo exkluzivními dodavateli EIZ

• Revize vzorových smluv a metodik s ohledem na úpravu změny pravidel financování EIZ
prostřednictvím projektu NCIP VaVaI od roku 2023

• Platba závazků dle Licenčních smluv, celková přepokládána výše úhrad za EIZ v roce 2022 bude činit
dle bezpečného kurzu přibližně 725 828 500,65 Kč, z toho spoluúčast projektu NCIP VaVaI bude
činit 388 880 255,70 Kč, vyúčtování zálohových plateb členských institucí a vrácení přeplatků za
přístupy v roce 2022. Projekt CzechELib se od roku 2021 na financování EIZ nepodílí, pouze je
zajišťuje a spravuje.

• Dokončení rozvoje statistického systému CELUS, provedení druhé interní evaluace s názvem:
„Hodnocení pilotního provozu II - Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib
2021–2022“, závěrečná konference projektu 13. října 2022 a reporting projektu směrem k MŠMT,
kontrola na místě.
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Kontaktní osoby

• Martin Svoboda, ředitel NTK

martin.svoboda@czechelib.cz

• Jiří Burgstaller, ředitel CzechELib, hlavní manažer projektu

jiri.burgstaller@czechelib.cz

• Jiří Jirát, hlavní odborný garant

jiri.jirat@czechelib.cz

Národní technická knihovna

• Technická 6/2710, 160 80, Praha 6, Česká republika

• +420 232 002 535, info@czechelib.cz, www.czechelib.cz

Zpět na obsah
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Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
+ příloha k prezentaci č. 7

Zpět na obsah



Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
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Stanovený cíl/výstup: Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti

Vytvořený produkt 

strategického řízení VaVaI –

webové rozhraní 

a komunikační modul

Portál RIS3 – na základě úvodní analýzy byl doposud vytvořen web

a komunikační modul, v procesu je tvorba datového skladu.

Portál bude sloužit cílové skupině

Finálně bude portál spuštěn k 30. 6. 2022 a po plnění daty předán

realizátorovi do užívání k 31. 12. 2022.

Pořádání společného 

setkávání odborných 

krajských panelů a NIP

Probíhají jednání a semináře/workshopy v oblasti řízení RIS3 strategie.

Prozatím se uskutečnilo 24 setkání.

Celkově je plánováno 30 setkání do 31. 12. 2022.

Vzdělávací plán Pilotní ověřování vzdělávacích akcí dle plánu vzdělávacích akcí.



Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
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Stanovený cíl/výstup: Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti

Evaluace V daném období byla předložena Průběžná evaluační zpráva I –

vyhodnocení pokroku v realizaci projektu za první rok realizace

projektu, včetně dodržování harmonogramu, analýzy rizik apod.

Předložena 04/2021.

Analytické mapové 

vyhodnocení regionálních 

priorit

Průběžně jsou zpracovány podklady, finalizováno bude nejpozději

k 31. 12. 2022.

Metodika komunikační 

a marketingové strategie

Průběžně jsou zpracovány podklady, finalizováno bude nejpozději

k 31. 12. 2022.



Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
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Stanovený cíl/výstup: Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti

Metodika spolupráce 

s klastry

Průběžně jsou zpracovány podklady, finalizováno bude nejpozději

k 31. 12. 2022.

Metodika rozvoje 

inovačních infrastruktur

Průběžně jsou zpracovány podklady, finalizováno bude nejpozději

k 31. 12. 2022.

Počet seminářů/workshopů 

v oblasti řízení RIS3 

strategie

Prozatím proběhlo 7 seminářů připravených podle vzdělávacího plánu.

Plánováno je 12 školení/seminářů do 31. 12. 2022



Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Výhled do dalšího sledovaného období (do konce projektu 31. 12. 2022):

Všechny výstupy budou finalizovány:

• Webový portál včetně komunikačního a datového modulu – vytvořen a předán k užívání
(www.ris3.cz – bude funkční v druhé polovině roku 2022)

• Pořádání společného setkávání odborných krajských panelů a NIP – plánováno min. 6 setkání

• Vzdělávací plán – ukončení pilotního ověřování

• Evaluace – Průběžná evaluační zpráva II (3/2022) a Závěrečná evaluační zpráva (12/2022)

• Metodiky – finalizace všech metodik

• Počet seminářů/workshopů v oblasti řízení RIS3 strategie – realizace 5 seminářů pro cílovou skupinu

• Ukončení projektu k 31. 12. 2022
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Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Národní pedagogický institut ČR
+ přílohy k prezentaci č. 8a a 8b

Zpět na obsah



Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl/výstup:

• Systém metodických kabinetů

Naplnění ve sledovaném období:

• Pilotáž 5 metodických kabinetů

• Modely systému profesní podpory

• Metodické příručky

• Realizace národních i krajských kolokvií

• Akce přímé podpory

• ICT koordinátoři
Zpět na obsah
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Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl/výstup:

• Model podpory ředitelů

• Stálá konference ředitelů

Naplnění ve sledovaném období:

• Pilotáž Stálé konference ředitelů

• Model komplexního, kontinuálního, modulárního systému podpory managementu škol

Zpět na obsah
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Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl/výstup:

• Podpora cílových skupin

Naplnění ve sledovaném období:

• Webináře oborové didaktiky

• Webináře na podporu online výuky (83 webinářů /nejsledovanější 32 000)

• Online webinář – online škola – YouTube

• 536 331 shlédnutí

Zpět na obsah
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Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Zpět na obsah
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Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Stanovený cíl/výstup:

• Systém podpory začínajících učitelů

Naplnění ve sledovaném období:

• 3. vlna vzdělávání

• Model podpory začínajících učitelů

• Příručky pro ředitele, uvádějící učitele, začínající učitele

Zpět na obsah
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Projekt „SYPO“ – informace od realizátora IPs

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• Zavedení nových kabinetů: cizí jazyky a společenské vědy

• Implementace metodických kabinetů

• Důraz na praktické ukázky výuky a příklady dobré praxe

• V rámci poskytované podpory zahrnout i tématiku vzdělávání Ukrajinců

Zpět na obsah
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Diskuse k IPs
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OP JAN AMOS 
KOMENSKÝ



20. 12. 2021 – ukončení neformálního vyjednávání a oficiální zaslání OP JAK EK

1. pol. 2022 – průběžná příprava výzev, metodik

31. 3. 2022 – stínové jednání PKP hlavní, PKP pro P1 a PKP pro P2

duben 2022 – obdržení oficiálních připomínek od EK (24. 3., 8. 4. a 19. 4.)

5. 4. 2022 – jednání s DG REGIO k vypořádání připomínek

7. 4. 2022 – jednání s DG EMPL k vypořádání připomínek

29. 4. 2022 – vypořádané připomínky a aktualizovaná verze OP JAK oficiálně zaslána EK

květen 2022 – vyhlášení prvních výzev OP JAK, stínové jednání MV OP JAK

červen 2022 – předpoklad schválení OP JAK ze strany EK, 1. jednání MV OP JAK
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Příprava OP JAK probíhala transparentním a partnerským způsobem a byly do ní zapojeny veškeré relevantní subjekty
zohledňující strukturu programu a reflektující potřebu řešit jednotlivá prioritní témata MŠMT. Při návrhu jednotlivých
platforem byly zohledněny rovněž zkušenosti v rámci přípravy a realizace OP VVV:

• Tematické pracovní skupiny – VaV – 20. 6. a 23. 10. 2019 a Vzdělávání – 17. 6. a 23. 10. 2019

• Přípravný výbor OP JAK – 29. 5. a 12. 12. 2019, 9. 10. 2020 a 14. 5. 2021

Implementace OP JAK – princip partnerství je naplňován i v rámci platforem zřízených pro provádění OP JAK
(vč. nominace zastřešujících organizací, zohlednění proporcionality alokace apod.). Partneři jsou dále zapojováni
i do specifických odborných platforem a pracovních skupin souvisejících s implementací:

• Monitorovací výbor OP JAK

• Plánovací komise programu hlavní, pro P1 a pro P2 – stínové jednání 31. 3. 2022

• Odborné platformy k zásadním tématům OP JAK:

» Nastavení a implementace Šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VoŠ – 28. 2. 2022

» Seminář ke strategickým záměrům IPs P2 a modelu institucionalizace odborných personálních pozic
– 26. 4. 2022

» Jednání k vybraným parametrům výzvy Špičkový výzkum – 2. 5. 2022
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Název výzvy
Předpoklad 

vyhlášení
Podporované aktivity Alokace

Teaming CZ I květen 2022
• Podpora dofinancování modernizace infrastruktury projektů, které získají finance z výzvy Horizontu Evropa

Teaming for Excellence
2 mld. Kč

Šablony pro MŠ a ZŠ I květen 2022

• Personální podpora MŠ a ZŠ (včetně ověření modelu institucionalizace pozic školního psychologa

a školního speciálního pedagoga v ZŠ), vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání, inovativní formy

vzdělávání a výuky dětí a žáků, podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, spolupráce s rodiči

a veřejností, v návaznosti na plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

na období 2019-2023 a plnění Strategie 2030+ (návaznost na šablony OP VVV)

9 mld. Kč

Šablony pro SŠ a VOŠ I květen 2022

• Personální podpora SŠ a VOŠ, vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání, inovativní formy

vzdělávání a výuky žáků a studentů včetně propojování výuky s firemním sektorem, podpora žáků

s odlišným mateřským jazykem, spolupráce s rodiči a veřejností, v návaznosti na plnění Dlouhodobého

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023 a plnění Strategie 2030+

2 mld. Kč

IPs Vzdělávání květen 2022

• Vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území v souladu se strategickými dokumenty

MŠMT – IPs Střední článek

• Poskytnutí komplexní podpory pro přímou práci škol s kurikulem a optimalizaci systému sítě metodických

kabinetů, systematizace stávajících kvalitních vzdělávacích zdrojů – IPs Kurikulum

• vytvoření datové základny a analýza dat pro systematické monitorování a hodnocení kvality a efektivity

vzdělávání a vzdělávací soustavy, které umožní zaměřit vzdělávání ve školách a školských zařízeních více

na rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život a přispějí k dalšími

snižování vzdělanostních nerovností a zvyšování spravedlivosti v přístupu ke vzdělávání dětí a žáků

s důrazem na sběru a analýzu dat o vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a strukturálně

postižených regionech – IPs Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR

2,2 mld. Kč
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Název výzvy
Předpoklad 

vyhlášení
Podporované aktivity Alokace

IPs VaV I červen 2022
• Rozvoj řízení Národní RIS3 strategie na národní úrovni; zřízení národního centra informačních služeb

(CARDS); zřízení Sekretariátu EOSC na národní úrovni.
2 mld. Kč

Špičkový 

výzkum
červenec 2022

• Podpora výzkumných projektů založených na špičkových týmech, včetně podpory potřebné

infrastruktury a významného prvku internacionalizace, podpora interdisciplinarity ve VaV.
8 mld. Kč

Smart+ I červenec 2022

• Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení systému VaVaI na

regionální úrovni a jeho propojení s úrovní národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření

konkrétních regionálních strategických nástrojů/ intervencí na podporu regionálních inovačních

systémů.

1 mld. Kč

Mezinárodní mobilita 

výzkumných pracovníků –

Fellowships MSCA 

srpen 2022
• Podpora projektů, které uspěly v hodnocení programů Horizont Evropa a Horizont 2020, ale mohly být

z důvodu omezené finanční alokace financovány.
0,75 mld. Kč

MSCA – COFUND CZ srpen 2022

• Podpora projektů MSCA COFUND, které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly tzv.

Pečeť excelence („Seal of Excellence“), ale nemohly být z důvodu omezené finanční alokace

financovány.

0,25 mld. Kč

Rozvoj infrastrukturního 

zázemí doktorských 

studijních programů 

(Ph.D. Infra)

listopad 2022
• Zlepšení materiálních podmínek pro doktorské studijní programy spočívající ve zvýšení kvality

stávajících vzdělávacích kapacit včetně potřebného zázemí, pořízení moderního přístrojového vybavení.
3 mld. Kč
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• Cílem výzev pro MŠ a ZŠ I a SŠ a VOŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol,
vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

• Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení (oprávněných žadatelů)
do čtyř tematických bloků:

• personální podpora;

• osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

• inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ/SŠ/VOŠ/DM/INT;

• spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.

• Ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ I dojde k ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic
školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ, a to buď přímo ve školách nebo prostřednictvím
školských poradenských zařízení tak, aby byla dlouhodobě zajištěna stabilita těchto pozic.

• Po vyhodnocení modelu institucionalizace otestovaného ve výzvě dojde k jeho převzetí do národního
financování.

86

Zpět na obsah



Diskuse, různé
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Plánovaný termín konání dalšího zasedání MV 

25. zasedání MV OP VVV – 1. prosince 2022

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
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