
 

 

ŠABLONY III 
Neinvestiční (měkké) projekty šablonového typu, které mají jasně daný postup realizace a 

seznam výstupů.  

Veškeré informace k výzvě (pravidla, vzory, příručky): https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-

20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm 

 

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI JE TŘEBA:  

1) Zřídit si elektronický kvalifikovaný podpis  

Na pobočce zcechpoint ( http://www.postsignum.cz/) a nainstalovat si ho do počítače 

2) Registrovat se v systému https://mseu.mssf.cz/  

Postup registrace: 

Otevřete si webovou stránku https://mseu.mssf.cz/ a klidněte na tlačítko registrovat, 

vyplňte všechny zažlucené pole 

 

*Poznámka: Pole Mobilní telefon – na uvedené číslo bude systémem zaslána aktivace 

účtu, přes mobilní číslo se provádí reset hesla. Nevyplňujte pole telefonním číslem 

definované pro pevné telefonní stanice. E-mailovou adresu a mobilní telefon vyplňte 

PODLE SKUTEČNOSTI, protože k dokončení registrace musí být potvrzen aktivační klíč, 

který bude zaslán pomocí SMS zprávy na mobilní telefon. Po zadání aktivačního klíče 

do portálu zašle systém e-mail s aktivačním URL odkazem na zadanou emailovou 

adresu.  

 

Po vyplnění registračních údajů, klikne uživatel na tlačítko „Odeslat registrační 

údaje“. 
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Po odeslání registračních údajů systém zašle na zadané telefonní číslo SMS s aktivačním 

klíčem a zobrazí v registračním formuláři nové pole „Aktivační klíč“. Uživatel jej ze SMS 

do něj přepíše a klikne na tlačítko „Odeslat“ 

 

 
Po úspěšném odeslání aktivačního klíče se uživateli zobrazí oznámení o ověření 

mobilního telefonu a o zaslání e-mailu s aktivačním URL odkazem k dokončení 

registrace a zřízení přístupu do aplikace MS 2014+. Aktivační URL odkaz je platný pouze 

24 hodin. Pokud na něj uživatel v této lhůtě neklikne, tak bude muset provést registraci 

znovu. Po kliknutí na odkaz bude uživatel přesměrován na portál IS KP14+, kde mu 

systém zobrazí informativní hlášku: „Vaše žádost o registraci do Aplikace MS2014+ byla 

úspěšně dokončena“. Po vytvoření uživatelského účtu bude uživateli zaslán nový e-

mail s přihlašovacím jménem a ten se tak bude moci do portálu přihlásit. 

 

Více o registraci, vyplnění žádosti o podporu v případě potřeby nejdete zde: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahU

KEwiQ58L4wYDdAhUQJ1AKHZy6BTkQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ms

mt.cz%2Ffile%2F46305_1_1%2F&usg=AOvVaw03Z4MNsjxjW3ltgKl4QEQL  

 

Po úspěšné registraci se do systému přihlásíte opět na https://mseu.mssf.cz/ , kam do 

tabulky zadáte získané jméno a heslo.  

 
 

3) Zjistit, o kolik lze za RED IZO žádat  

Finanční alokace se počítá dle počtu dětí v MŠ/ZŠ dle určitých vzorců. Počty dětí jsou závazné 

dle tabulky MŠMT, kterou naleznete zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4893.xlsx  

K výpočtu slouží kalkulačka indikátorů - https://opvvv.msmt.cz/download/file4902.xlsx  
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4) Vyplnit dotazníkové šetření  

Podmínkou pro vstup do šablon II je vyplnění dotazníkového šetření na webovém rozhraní 

https://sberdat.uiv.cz/login , kam se přihlásíte stejně, jako když vyplňujete statistické výkazy. 

Přesný návod pro vyplnění dotazníku najdete zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4897.pdf    

Výstupem dotazníku bude seznam šablon, ze kterých je škola minimálně jednu povinna si 

vybrat pro realizaci svého projektu.  

5) Vybrat si šablony  

Přehled šablon, které si škola pro své jednotlivé části (MŠ, ZŠ) může vybrat naleznete zde: 

https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf . U každé šablony jsou tzv. povinné výstupy, které 

musí škola předkládat MŠMT každých 6 měsíců ve zprávě o realizaci. Vzory výstupů budou 

k dispozici.  

Důležité je si dát pozor, abyste si vybrali minimálně jednu šablonu, která vám vyšla jako 

nejslabší oblast v dotazníkovém šetření (viz bod 4). A následně povinnou šablonu – projektový 

den.  

Pro snažíš výpočet a přehled o financích využijete opět kalkulačku indikátorů : 

https://opvvv.msmt.cz/download/file4902.xlsx 

Pokud si vybíráte šablony, je nutné, abyste si určily, který pedagog je bude realizovat a v jaké 

časové dotaci. Toto je nutné pro nastavení projektových indikátorů.  

6) Založit si žádost v systému https://mseu.mssf.cz/ 

Příručka pro vyplnění žádosti: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiQ5

8L4wYDdAhUQJ1AKHZy6BTkQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Ffile%2

F46305_1_1%2F&usg=AOvVaw03Z4MNsjxjW3ltgKl4QEQL 

Tento krok buď můžete udělat sami nebo ve spolupráci s námi. Pokud máte předchozí body 

splněny, nebo je splníte s naší pomocí, jsme schopni Vám žádost zdarma sepsat. Realizace je 

na Vás. Konzultace jsou opět zdarma a jsme také schopni Vám podat zprávy o realizaci (pokud 

nám dodáte veškeré potřebné podklady/výstupy) také zdarma.  

 

Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II: 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/tipy-a-triky-pro-reditele-a-pedagogy-pri-vyuzivani-

sablon-ii.htm  
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