
Šablona na vzdělávání / školení -
Proškolíte pedagogy základním a

expedičním školením DofE. (viz. bod 1,
str.2) 

Šablona na inovativní vzdělávání - Žádáte 1
či více šablon na DofE klub nebo Klub

osobnostního rozvoje, popřípadě jiný název
dle vašeho uvážení, který probíhá po celý

školní rok. (viz. bod 2, str. 2) 

Domluvíte se na rozložení
časové dotace – 32 hodin /

rok. (viz. bod 3, str. 3) 

Zvolíte si, kolik šablon budete
čerpat na inovativní vzdělávání -
Financování - 40 000 Kč na jednu

šablonu a rok pro ZŠ a SŠ, 16 000 Kč
pro SVČ. (viz. bod 4, str. 3) 

Zpětně vykazujete svoji
činnost, dotaci čerpáte

předem dle
stanoveného období.

(viz. bod 5, str. 3) 

Inspirujete se konkrétními příklady,
popřípadě náplní volitelného
předmětu (viz. bod 6, str. 4) 

Vzhledem k tomu, že DofE je programem neformálního vzdělávání pro studenty ve věku 14-24 let, lze na něj velmi
dobře uplatnit následující šablony: 

Důležité: zmíněné šablony jsou téměř totožné pro SŠ, ZŠ i SVČ, u každé šablony uvedeme případné rozdíly. 

Možnost  čerpání  f inancí  na inovativní  (neformální)
vzdělávání  z  operačního programu EU Jan Amos

Komenský – OP JAK 

Zdroj tohoto dokumentu: OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský 
 

Výzvy k čerpání byly spuštěny od 30.5.2022. 
 

V případě SŠ a VOŠ budou rozděleny 2 miliardy Kč. Termín uzavření – listopad 2022. 
 

V případě ZŠ, MŠ a SVČ bude rozděleno 9 miliard Kč. Termín uzavření – duben 2023. 
 

https://opjak.cz/
https://opjak.cz/


Šablony 1.III/8 pro SŠ, 1.II/7 pro ZŠ a 1.VI/1 pro SVČ 

Lze využít na pokrytí poplatku za školení DofE 

Minimální délka školení je 8 hodin 

Nově nejsou šablony rozděleny dle jednotlivých témat vzdělávání, ale lze
uplatnit na vše včetně neformálního vzdělávání 

Nově nemusí být školení akreditováno v DVPP, lze použít tedy na všechna naše
školení 

Základní (8 hodin), Expediční (8 hodin), DofE Akademie (3x 4 hodiny) a další 

Dokládá se potvrzení o absolvování 

         Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/SŠ/SVČ 

Co se může hradit: veškeré spojené náklady (kurzovné, cesta, diety)

Šablony 1.III/10 pro SŠ, 1.II/9 pro ZŠ a 1.VI/3 pro SVČ 

Z  popisu šablony: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj
žáků ZŠ/SŠ/SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a
dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání
prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. 

Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze
vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo
v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad
rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.)
a to některými z následujících inovativních forem výuky. 

         Inovativní vzdělávání žáků / účastníků zájmového vzdělávání
v SŠ/ZŠ/SVČ 

Doporučujeme: na
každý rok vyhradit
několik šablon na

základní i expediční
školení pro nové

kolegy.

projektová výuka (ve škole/mimo
školu) = expedice 

 zážitková pedagogika =
expediční výcvik 

 propojování formálního a
neformálního vzdělávání =
pravidelná setkávání s účastníky 

aktivizující metody = pravidelná
setkávání s účastníky 

V případě neformálního / inovativního  
vzdělávání doporučujeme cílit na tyto
metody: 



          Financování - 40 000 Kč na jednu šablonu a rok pro ZŠ a SŠ,
16 000 Kč pro SVČ. 
Je možné využít jakoukoli aktivitu spojenou s klubem, kroužkem či
dalšími aktivitami uvedenými výše. Např. na DPP pro vedoucí, kteří
organizují pravidelná setkání; DPP pro expedičníky realizující výcvik
a expedice. Uhrazení cestovních náhrad na expedice. Pořízení
vybavení na expedice, pořízení propagačních předmětů. Organizace
setkání účastníků na konci roku (školní ceremonie). Tisk materiálů. 

Výhody: Tato šablona je velice jednoduchá a ideální pro pokrytí času
stráveného vedením účastníků. Není potřeba měnit ŠVP, rozvrh
apod., lze to udělat podobně jako např. doučovací semináře –
odpoledne po vyučování, nebo ráno před. 
Je to dobrovolné a vedoucí se v tom mohou střídat, nebo naopak
dělat paralelní setkání podle počtu šablon, které si zažádají, a podle
počtu účastníků. 

Příklad - Z  této šablony se uhradí
DPP všech vedoucích na setkáních
(300 Kč/hod x 32 x 3 = 28 800 Kč,
zbytek na administrativu pro školu).
A další 3 šablony na expedice.
Z toho se zaplatí cesty a odměny pro
expedičníky + vybavení na
expedice. 

 Dle stanoveného období předkládáte průběžné zprávy o projektu a poté
závěrečnou zprávu. 

hodinový seminář/kroužek týdně – průběžná setkání s Dofáky a zájemci o DofE

blokové dvouhodinové semináře jednou za dva týdny  - motivační setkání s Dofáky 

4 dny po osmi hodinách = expediční výcvik, cvičná a ostrá expedice 

          Časová dotace  
 Jedná se o 32 hodin vzdělávání za 1 školní rok (včetně prázdnin), libovolně distribuovaných, např.: 

 

Podmínka: inovativního vzdělávání se účastní min. 1 žák ohrožený školním neúspěchem (v postcovidové době je
takto ohrožen prakticky každý žák, nejedná se jen o znevýhodněné, naopak se může týkat i nadaných, z
 okrajových regionů, apod.) 

Obsah a forma je čistě na vás, musí být pouze ze skupiny výše zmíněných aktivit; s obsahem rádi pomůžeme.
K dispozici máme příklad osnov volitelného předmětu DofE. Název je pouze na vašem uvážení, účastnit se mohou i
ti, kteří v DofE zapojeni nejsou. Příklad názvu - Seminář neformálního vzdělávání nebo Efektivní rozvoj
kompetencí.  

Dokladování aktivit je zmíněno ve výzvě, prakticky se jedná o data a obsah jednotlivých setkání, včetně využitých
metod, seznam pedagogů zapojených do aktivity a seznamy žáků. 



Modelové příklady - doporučení: 

Další možností, jak čerpat finance z OP JAK na DofE,
popř. jiné aktivity spojené s inovativním vzděláváním, je
i toto: 
Kariérový poradce SŠ/ZŠ 
III/5 pro SŠ,  II/5 pro ZŠ 
Můžete zažádat o např. 0,1 úvazku, který je možné
použít na DofE vedoucího obdobným způsobem jako u
inovativního vzdělávání, tedy na pravidelná setkání
s dofáky. 

Studenti zapojeni do DofE, např.
skupina 10-20 studentů napříč všemi
ročníky. 

Aktivita inovativního vzdělávání (např.
DofE) je určena pro skupinu žáků (velikost
skupiny je v kompetenci ředitele školy) 

Není potřeba dokládat žádným dokumentem,
stačí pouze čestné prohlášení, že žák je ohrožen
školním neúspěchem. Tím, že do DofE může
vstoupit kdokoli a program je určen všem, je
velmi pravděpodobné, že ve skupině žáků
zapojených bude alespoň jeden. Navíc nejsou
více specifikovány parametry – je tedy na škole. 

V této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden
žák ohrožený školním neúspěchem minimálním
počtem 32 hodin inovativního vzdělávání v SŠ
během jednoho školního roku (aktivity mohou
probíhat i během školních prázdnin). Tento žák bude
započítán ve výstupu aktivity 

Ostatní žáci ve skupině nemusí naplnit
celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou
vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni
indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí. 

Aktivity DofE a pravidelná setkávání žáků mohou být rozděleny do těchto 32 hodin v průběhu roku. 
Můžete si zažádat např. o 2 šablony za školní rok pro každého vedoucího/skupinku dofáků: 
První šablona bude např. říjen – červen, tedy budou v průběhu roku pravidelná týdenní setkání např. v DofE klubu,
DofE kroužku, nebo kroužku osobnostně – sociálního rozvoje (název může být obecný i specifický, záleží na vás).
Kroužek probíhá mimo vyučovací hodiny, je dobrovolný. Inspirace pro tematickou náplň je v příloze  – jedná se o
návrh volitelného předmětu z Gymnázia v Příboře.
Druhá šablona bude věnována přípravě a realizaci expedice: expediční výcvik, cvičná expedice, ostrá expedice,
závěrečné vyhodnocení expedice.  

Finanční částka – 40 000 Kč/rok. 
Částku lze využít zejména na
odměnu pro vedoucí DofE. Lze ji
využít i na ostatní náklady spojené
s provozem tohoto školního klubu
zaměřeného na inovativní
vzdělávání. Na konci čerpání se
kontroluje zejména potvrzení cíle a
jeho výstup. 


