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CLIL ve výuce na ZŠ 
 

Pomůcka pro práci s šablonovými projekty 
pro základní školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům 
základních 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).  

V případě „personálních“ šablon (školní asistent) jsou pro stanovení platových tarifů pro tyto profese 
uvedeny rovněž aktuální data dle nového nařízení vlády.  
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Pro šablonu CLIL ve výuce na ZŠ 
Podstatný náklad pro realizaci šablony představuje plat tří spolupracujících učitelů: učitele – pedagoga 
a dvojice učitelů - nejazykářů. Jeden cyklus obsahuje celkem 30 hodin vzdělávání každého pedagoga –
nejazykáře, sestává z 25 hodin výukových lekcí cizího jazyka a 5 hodin přípravy a reflexe CLIL minilekcí. 
Průměrný výdělek učitele - pedagoga je stanoven 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. 

 
 
Doporučujeme využít institut DPP, hodinový výdělek dle Q3 (doporučení MŠMT), v hodinové sazbě 350 
Kč (mírně pod horní hranicí). Ke každé odpracované hodině učitele průvodce je třeba připočítat prostor 
pro přípravu, a to v rozmezí 1, max. 2 hodiny přípravy na jednu odpracovanou hodinu s naslouchajícím 
učitelem. 
 
Podle výše uvedeného představují náklady na jednu šablonu pro učitele-pedagoga  

Činnost Počet hodin Hodinová sazba Celkem 
Výuka lekcí 25 350 Kč 8 750 Kč 
Příprava, reflexe minil. 5 + 5 350 Kč 3 500 Kč 
Celkem --------------------- --------------------------- 12 250 Kč 

 
Je na zvážení, zda hradit činnost učitelů - nejazykářů a v jaké platové relaci (nabízí se mimořádná 
odměna za vykonanou práci na projektu).  
 


