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Vysvětlení k Informaci MŠMT pro nákupy pomůcek z tzv. šablonových projektů 

K Informaci pro ředitele škol k možnosti nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na tzv. šablony, č.j.: MSMT-30952/2017-1, vydané dne 8. 

listopadu 2017 Ministerstvem školství, sdělujeme: 

Zmiňovaná informace je plně v souladu s doporučeními, která jsme doposud našim klientům 

vydávali. Není proto třeba se třeba zneklidňovat. 

Vše lze shrnout takto: 

„Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani 

Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.   

Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany 

poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace 

bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. 

didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska 

rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku.“ 

K výše uvedené citaci z ministerské informace dodáváme: 

1. Nakupovat lze vše, co je třeba k realizaci šablon. Pokud tedy provedete nákup, připravte si vysvětlení, 

k čemu jste zařízení, pomůcky, literaturu, materiál aj. v projektu potřebovali.  

2. Nakupovat není možné investice, tj. pomůcky nad 40 tis. To každý ředitel zná. 

3. Čím dříve nakoupíte, tím lépe, protože pak nemusíte vysvětlovat, že jste pomůcky koupili účelově 

pro sebe po ukončení projektu. Nehraje se na to, že za uspořené prostředky nakoupíte v samotném 

závěru projektu. Vystavujete se nebezpečí, že jste pomůcky pro projekt nepotřebovali. 

4. Prostředky z šablon lze sdružovat do větších celků, není proto třeba přísně respektovat členění na 

jednotlivé šablony… Příklad: Pokud například máte DVPP pro logopeda a vybavení pro něj z této 

šablony nestačí, můžete pro něj nakoupit pomůcky i z prostředků, které do rozpočtu přibyly z jiných 

šablon. 

5. Nákup se ve Zprávách o realizaci nevykazuje, doklady budou součástí vyúčtování celé dotace na závěr 

projektu a uloženy na škole pro případnou kontrolu na místě po ukončení projektu, eventuálně pro 

průběžnou kontrolu během projektu.   

 

V Liberci, 13. 11. 2017 
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