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Pomůcka pro práci s šablonovými projekty 

pro mateřské školy 

 

Pro šablonu Profesní rozvoj předškolních pedagogů 

prostřednictvím supervize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům 

mateřských škol pro administraci šablonových projektů v oblasti odměňování za realizaci aktivit 

v projektech, protože tyto výdaje tvoří převážnou část nákladů na povinnou realizaci jednotlivých 

šablon. Při jeho formulování vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých 

v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů 

EU.  

Jde o metodické doporučení a jeho autoři nevylučují možnost, že škola nezvolí pro realizaci 

projektu vlastní způsob financování.  

Výše odměn za výkon činností byla aktualizována dle platných tabulek Informačního systému o 

průměrných výdělcích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (IPSV). 

 



 
 

Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 

 

Společnost zapsána u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem 

IČ: 063 04 001 Kontakty 
+420 739 541 504 

info@agenturaamos.cz 

 

Pro šablonu Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

 

Podstatný náklad pro realizaci šablony představuje úhrada za práci supervizora. Šablona 

předpokládá, že mateřská škola využije službu skupinové supervize v celkovém rozsahu 20 

hodin za školní rok (doporučovaná forma dvě hodiny jedenkrát za měsíc = 10 supervizí za 

dobu, po kterou probíhá aktivita) doplněnou o individuální supervizi v celkovém rozsahu 10 

hodin za školní rok (v součtu za všechny pedagogy). 

Úhrada supervizora bude probíhat pravděpodobně formou služby, kdy realizátor bude činnost 

škole fakturovat.  

Aktivitu je možné supervizorovi hradit také formou DPP. Průměrný výdělek supervizora můžete 

stanovit dle ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a 

odborná pracovníci, pozice 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací, zaměstnání 

Specialista školství, výchovy a vzdělávání. 

 

 

Hodinový výdělek činí dle Q3 (doporučení MŠMT), v hodinové sazbě 290 Kč (mírně pod horní 

hranicí). Ke každé odpracované hodině učitele průvodce je třeba připočítat prostor pro přípravu, 

a to v rozmezí 1 hodiny přípravy na jednu odpracovanou hodinu supervize. 

 

Podle výše uvedeného představují náklady na jednu šablonu  

Činnost Počet hodin Hodinová sazba Celkem 

Přímá práce 20 + 10 290 8 700 Kč 

Příprava 30 290 8 700 Kč 

Celkem --------------------- --------------------------- 17 400 Kč 

 

K ceně výkonu je třeba připočítat rovněž náklady na cestovné externího supervizora. V případě, 

že budete aktivitu objednávat jako službu, měla by cena korespondovat s výše uvedeným 

propočtem.  


