
 

 

Jak připravit žádost o podporu v Šablonách OP JAK 

 

Přinášíme ve 4 krocích stručný návod, jak založit žádost o podporu v nových šablonách. Jde o výtah 

nejdůležitějších informací za základních dokumentů - Výzvy a Přílohy. č. 2 Přehled šablon a jejich věcný 

výklad. 

 

1. krok - Zřízení účtu v novém monitorovacím systému 

Sběr projektových žádostí probíhá prostřednictvím nového monitorovacího systému, kde je třeba zřídit 

nový účet! Registrační místo najdete na adrese https://iskp21.mssf.cz/. Systém vám vygeneruje nové 

přihlašovací jméno a heslo. Novinkou je, že je možné se do systému hlásit také prostřednictvím 

bankovní identity. 

 

2. krok - Založení žádosti  

Bez založení projektové žádosti není možné zpracovat vstupní hodnocení školy do projektu. Systém 

mj. vygeneruje identifikaci žádosti, tzv. HASH kód, který se uvádí jako povinný údaj do vstupního 

dotazníku (viz. níže). 

 

 

 

 

  

https://iskp21.mssf.cz/


 

 

3. krok - Zpracování vstupního hodnocení 

 

Podmínkou pro účast v projektu je vyplnění evaluačního dotazníku o aktuálním stavu školy/školského 

zařízení. Tento dotazník nahrazuje dotazníkové šetření, které se vyplňovalo na stránkách školy 

v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login/), střední a vyšší odborné školy nezpracovávají Školní 

akční plán rozvoje vzdělávání. 

Tyto dokumenty nahrazuje evaluační dotazník, který najdete na adrese https://evaluace.opjak.cz/ 

 

Jako vstupní údaje uvedete mj. IČ školy a výše zmiňovaný HASH kód žádosti o podporu. Dotazník se 

zpracovává formou „zaklikávání“ 7 možností odpovědí na pokládané otázky.  

 

Dotazník pro MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ Dotazník pro SŠ a VOŠ 

https://sberdat.uiv.cz/login/
https://evaluace.opjak.cz/


 

Upozorňujeme, že v případě školy s jednou součástí (např. samostatná MŠ), trvá zpracování dotazníku 

cca 30 minut. V případě škol s více součástmi (např. ZŠ, MŠ a ŠD) se tento čas bude násobit.  

Doporučujeme, abyste si na vyplnění dotazníku vymezili dostatek času, návrat zpět do dotazníku může 

být problematický. 

Po ukončení dotazníku vám systém nabídne ke stažení dvě verze hodnocení. Stáhněte si obě dvě a 

uložte, po ukončení hodnocení již není možný návrat ke zpracovaným údajům! 

Přestože se dotazník k žádosti o podporu nepřikládá (MŠMT získá výsledky dotazníku interně 

prostřednictvím webového rozhraní, ve kterém bude dotazník vyplňován), je praktické pro školu a pro 

další přípravu projektu mít data dotazníku k dispozici.  

 

 

4. krok – Příprava Kalkulačky šablon 

Než začnete vyplňovat do kalkulačky počty šablon, je nutné zdůvodnit volbu šablon. Za tímto účelem 

v Kalkulačce šablon povinně vyplní škola/školské zařízení samostatný sloupec „Jak šablona přispívá k 

naplňování cílů Koncepce rozvoje školy pro každou ze zvolených šablon. Pro tuto činnost je vhodné 

mít pořízeny kopie evaluačního dotazníku. 

 

 

Jako příklad uvádíme podobu kalkulaček pro mateřskou a střední školu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V tuto chvíli je možné začít vybírat jednotlivé aktivity (šablony) pro vlastní projekt. 

 

 

Pokud uvažujete o spolupráci přípravy projektu s naší agenturou, doporučujeme výše uvedený 

proces absolvovat v součinnosti s našimi pracovníky. Ušetříte tím mnoho času a vyvarujete se 

v přípravě projektu zbytečných chyb. 

 

Agentura Amos s.r.o. 

Dr. Milady Horákové 447/60, 460 07 

info@agenturaamos.cz 

+420 739 541 504 

kontakty na pracovníky 

 

 

https://www.agenturaamos.cz/kontakt/

