
Termíny: žádosti přijímány do 10. 1. 2014 

Financování: 3 mil. – 30 mil. Kč, bez nutné spoluúčasti školy 

Oblast podpory: učitelé mateřských škol
        a. příprava učitelů MŠ jako budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogů
        b. profesní rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání
        c. osobnostní rozvoj prostřednictvím domácích i zahraničních stáží

1. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (MŠMT – OP VK, osa 1.3) 

Termíny: žádosti přijímány do 6. 12. 2013 

Financování: 10.000 – 60.000 Kč, bez nutné spoluúčasti Vaší školy 

Oblast podpory:  nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro děti a žáky se 
zdravotním postižením. 

2. Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením (MŠMT) 

Termíny: žádosti přijímány pro období leden – červen 2014 do 22. 11. 2013;  

Financování: do 4 000 Kč/ na žáka v 1. ročníku SŠ, do 5 000 Kč/žák v 2. roč. SŠ, do 6 000  Kč/žák ve 3. roč. SŠ, do 7 
000 Kč/žák ve 4. roč. SŠ, do 8 000 Kč/žák 1. - 3. roč. VOŠ 

Oblast podpory: finanční a materiální podpora vzdělávání romských žáků a studentů,  jejichž rodinám činí studium 
finanční obtíže.

3.  ROMA SŠ 2014 (MŠMT) 

LISTOPADOVÝ GRANTOVÝ KALENDÁŘ PRO VAŠI ŠKOLU



Termíny: žádosti přijímány do 7. 1. 2014 

Financování: 500.000 – 5.000.000 Kč, při 10 % spoluúčasti školy 

Oblast podpory: úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských  školách; environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta, podpora pravidelného kontaktu s přírodním prostředím, zkušenostní učení. 

4. „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu při MŠ“ (MŽP) 

Termíny: žádosti přijímány průběžně  

Financování: po realizaci stáže obdrží škola za stážistu 35.000 – 70.000 Kč 

Oblast podpory: rozšíření pedagogického sboru, volné finance do rozpočtu školy

Další poznámky: délka stáže je 320 hodin v rozmezí 2 - 6 měsíců (dle typu stáže); stážista absolvuje stáž zdarma; 
má proplaceny od poskytovatele dotace na stravenky, cestovné, případně ubytování; po ukončení stáže obdrží 
certifikát; škola jej nemusí po ukončení stáže zaměstnat.

5. „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ (MŠMT)

Termíny: žádosti přijímány od 1. 10. 2013 průběžně

Financování: max. výše není stanovena, v praxi však do 2 ml. Kč; bez spoluúčasti školy

Oblast podpory: výstavba a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dopravních, víceúčelových a dalších hřišť 
pro ZŠ i SŠ. 

Další poznámky: hřiště musí být veřejně přístupné; lze podat 1 projektovou žádost za kalendářní rok 

6. „Oranžové hřiště“ (Nadace ČEZ) 

Termíny: žádosti přijímány od 1. 10. 2013  průběžně

Financování: min. ani max. výše není stanovena, bez nutné spoluúčasti školy 

Oblast podpory: podpora dětí a mládeže ZŠ i SŠ, zdravotnictví, sociální péče, osob s  handicapem, vědy, vzdělání, 
kultury, sportu či životního prostředí. 

Další poznámky: lze podat více projektů v jednom kalendářním roce

7. „Podpora regionů“ (Nadace ČEZ)
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