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Co říkáte na Gretu? 
Provokativní text o nejnovějším fenoménu  
v ekologickém hnutí a o roli dětí ve společnosti.  strana 12

Česko se hýbe! 

Šumperské studentky  
jsou třetí nejlepší v zemi! 
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S MIMOŘÁDNOU PŘÍLOHOU ZPRAVODAJ POVĚŘENCE



VSTUPNÉ PRO ŠKOLY
v průběhu školního roku (od září do června) 40 Kč/žák

Oběd se slevou 65 Kč/žák

Safarivláček 40 Kč/žák

Průvodce v zoo (max. 30 osob) 400 Kč/hod

Pracovní sešit 10 Kč/ks

Naučná stezka 300 Kč

Platí pro MŠ, ZŠ, SŠ a další vzdělávací instituce zřizované MŠMT ČR v průbě-
hu školního roku. Pedagogický doprovod má vstup zdarma v počtu 1 osoba 
na každých 10 dětí.

OBĚD SE SLEVOU
Řízek s hranolky – objednávky:  
ivica.rusko@zoo-olomouc.cz

SAFARIVLÁČEK
Nástupiště je situováno do centra zoo u pavilonu žiraf, odkud pro-
jede vláček prakticky celou zahradu za cca 25 minut. Díky namlu-
venému komentáři získáte základní informace o  chovaných zví-
řatech. Vláček je třeba si zarezervovat na konkrétní čas a datum 
u soukromého provozovatele na tel. 602 321 137 nebo 778 025 006.

NABÍZÍME

PRŮVODCE V ZOO
Programy realizujeme v  pracovních dnech školního roku od 
9:00 hodin se závěrem nejpozději do 15:00 hodin. Minimální délka 
je 60 minut. Program může obsahovat:

Komentovaná prohlídka

Průvodce představí Zoo Olomouc, vysvětlí funkce zoologické za-
hrady a smysl její existence a poutavou formou přiblíží chovaná 
zvířata.

Časová náročnost cca 30–90 min.

Dotyková zoo

Možnost zapojit hmat, jakožto další ze smyslů podporujících vní-
mání okolního světa a paměť dětí i dospělých, je v zoo záležitos-
tí spíše výjimečnou. Proto jsme sestavili sbírku exponátů, kterou 
vám rádi blíže představíme.

Časová náročnost cca 15–30 min.

Setkání s kontaktním zvířetem

Zvířata v zoo jsou chována tak, aby jejich život co nejvíce připo-
mínal přirozené prostředí. Jsou tedy divoká a kontakt s nimi není 
možný, dokonce by mohl být i nebezpečný. I tady ovšem existují 
výjimky.

Časová náročnost cca 15–30 min.

Komentované krmení

Při krmení jednoho zvířecího druhu je možné se od průvodce do-
zvědět, co může být součástí krmné dávky, jak zvířatům chutná 
a spoustu dalších zajímavostí. 

Časová náročnost cca 15 min.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Programy odehrávající se v učebně s kapacitou max. 30 žáků. Po-
třeba jsou vždy dva průvodci.

Časová náročnost je minimálně 120 min. Nabízená témata:

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ

Putování po kontinentech představí přirozená prostředí ohrože-
ných zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje. Jakou roli 
v jejich ochraně hrají zoologické zahrady.

POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ pro 
žáky 6. – 8. tříd ZŠ

Žáci se v programu prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivi-
začních metod seznámí s  úmluvou CITES, jejím významem pro 
obchod s ohroženými druhy zvířat a dopadem na náš běžný život.

PRALES NA TALÍŘI pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ

Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů.

NAUČNÉ STEZKY A PRACOVNÍ SEŠITY
Pedagogové mohou pro své žáky využít i nabídku rozličných na-
učných stezek nebo pracovních sešitů pro 1. a 2. stupeň.

VÝUKOVÉ PROGRAMY 
PRO ŠKOLY

PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ A OBJEDNÁNÍ VYUŽIJTE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ/SKOLY

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

Vyměnit školní lavice za přírodu je snem mnoha žáků, 
studentů, ale i učitelů. Připravili jsme pro Vás možnost, 
jak si sestavit program, který bude zapadat do Vašich 
učebních plánů nebo prostě jen oživí školní výlet. Naši 
fundovaní průvodci nabídnou dětem i pedagogickému 
doprovodu mnoho nejen poučného, ale i zábavného.
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xy  Vaše redakce

5   vzdělávání  
Vzdělávací politika v ČR: Víme, co je špatně.  
Víme, jak problém řešit. Nedokážeme se k tomu odhodlat 

  9   Aktuality ze škol 
Horské hotely, vůně sýrů a specialit, práce na vinici pod Alpami či ekofarmách. Na jaře 
v rámci programu ERASMUS+ vycestovali na mimořádně zajímavou pracovní stáž 
do severní Itálie žáci Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh

18–19  Rozhovor
„Když jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál, byl jsem 
velmi zaražený a překvapený, bral jsem to s velikou pokorou  
a s určitými rozpaky,“ říká ředitel roku Jiří Vymětal. 

26   Mzdová poradna 
Víte, jak z fondu FKSP čerpat finance na dary zaměstnancům?  
Ty může zaměstnavatel poskytnout při různých příležitostech, 

 jako jsou životní a pracovní jubilea. 

VÝBĚR Z OBSAHU

Během prázdnin nebude Zpravodaj školství vycházet. Na konci srpna pro vás připravíme speciální rozšířené vydání. Uzávěrka tohoto čísla bude 
v pondělí 19. srpna.  
Těšíme se na vaše příspěvky! Zasílejte je prosím ve wordu, fotografie zasílejte zvlášť, pokud možno v takovém rozlišení, které lze použít pro tisk.
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Sjednocení podmínek pro asistenty pedagoga  
školám ubere administrativu
Asistenti pedagoga ve speciálních školách a třídách pro žáky se zdravotním postižením budou 
financováni novým způsobem. Cílem ministerstva školství je snížit školám nadměrnou administ-
rativu a upevnit pozici asistenta v rámci pedagogického sboru.   
Ve speciálních školách a třídách byli 
asistenti dosud financováni dvojím 
způsobem: prostřednictvím příplatku 
ke krajským normativům a jako podpůr-
né opatření v rámci společného vzdělá-
vání. Tento dvojí způsob byl neefektivní, 
administrativně náročný a hrozilo i dupli-
citní financování. Proto se financování 
asistentů sjednotí a nově budou ve spe-
ciálních školách a třídách financováni 
jako standardní pozice při zohlednění 
typu školy a hendikepu žáků.

Nová právní úprava nastavila maxi-
mální financovaný počet hodin výuky 
asistenta tak, aby odpovídal učebnímu 
plánu v daném ročníku a příslušnému 
rámcovému vzdělávacímu programu.

Uvedená změna ohledně maximální-
ho financovaného počtu hodin se dotýká 
speciálního školství v rámci mateřských 

a základních škol, přípravného stupně 
základní školy speciální, dvou specific-
kých oborů v rámci středního vzdělávání 
a speciálních oddělení školních družin. 
V ostatních segmentech, zejména pak 
v běžných třídách, se i nadále bude 
doporučovat podpůrné opatření asisten-
ta pedagoga.

Výše uvedené se netýká tříd základních 
škol zřízených pro závažné vady řeči, 
které však budou mít nově možnost získat 
prostředky na víc vyučovacích hodin. Tuto 
posílenou výuku mohou využít kupříkladu 
na logopedickou péči, aby se dětem se 
závažnými vadami řeči mohl individuál-
ně věnovat speciální pedagog. Podstatou 
změny je, že se dotčeným školám bude 
moci za každého žáka se závažnými 
vadami řeči zařazeného v těchto třídách 
hradit navíc ze státního rozpočtu jedna 

hodina výuky týdně. Změny nabývají účin-
nosti od nového školního roku, reálně ale 
začnou platit až v lednu 2020, kdy startuje 
reforma financování regionálního školství.

Sjednotil se také maximální týden-
ní rozsah přímé pedagogické činnos-
ti, kterou asistent vykonává. Dřívější 
úprava pracovala s rozmezím 20 až 40 
hodin, a asistenti v různých školách tak 
mohli odvádět odlišné množství přímé 
pedagogické činnosti, ačkoliv byli stejně 
placeni. Proto byl pro asistenty ve speci-
álních školách a třídách stanoven rozsah 
přímé pedagogické činnosti 36 hodin 
týdně, pro asistenty ve třídách běžných 
škol pak v rozmezí 32 až 36 hodin týdně. 
Tato úprava počtu hodin přímé peda-
gogické činnosti je účinná již od 1. září 
2019, u běžných tříd se však začne platit 
až od 1. září 2021.   (ak)

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA:  
novinka v přijímání ke studiu
Už od letošního září bude možné přijímat uchazeče do vyššího ročníku oboru diplomovaná všeo-
becná sestra na vyšší odborné škole také v kombinované formě.

Díky již vyhlášenému pokusnému ově-
řování organizace vzdělávání 
studentů oboru vzdělání 
diplomovaná všeo-
becná sestra bude 
možné od září 
přijímat do vyš-
šího ročníku 
než prvního 
i uchazeče, 
kteří nespl-
ní zákonem 
s t a n o v e n é 
p o d m í n k y 
v kombinova-
né formě vyš-
šího odborné-
ho vzdělávání. To 
znamená, že pokud 
uchazeč splní podmínky 
přijímacího řízení, ale nemá 
absolvovány všechny předměty ročníku, 
který nebude absolvovat, může být přijat 
do vyššího ročníku. V rámci pokusného 
ověřování je možné přijímat do vyššího 
než prvního ročníku absolventy oborů 

praktická sestra, dříve zdravotnický asi-
stent, zdravotnický záchranář,

porodní asistentka
a dětská sestra.

„Kvůli velkému 
zájmu o tako-

vé studium 
p ř i p r a v i -
lo MŠMT 
d o d a t e k 
k vyhlášení 
pokusného 
o v ě ř o v á n í 
o r g a n i z a -

ce vzdělá-
vání studen-

tů ve vyšší 
odborné škole 

ve vzdělávacím 
programu diplomovaná 

všeobecná sestra po přijetí 
do vyššího než prvního ročníku. Tímto 
dodatkem rozšiřujeme pokusné ověřo-
vání i na kombinovanou formu,“ uvedl 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání 
Václav Pícl. 

Cílem pokusného ověřování je zefektiv-
nit přípravu na výkon povolání všeobec-
ná sestra a absolventům, kteří již vyko-
návají profesi praktické sestry, umožnit 
v kratší době zvýšit si odbornou způ-
sobilost pro výkon povolání všeobecné 
sestry.  (jh)

Obor všeobecná sestra je možné stu-
dovat v tříletém programu na vysoké 
škole nebo vyšší odborné škole. Od 1. 
září 2017 MŠMT díky pokusnému ově-
řování umožňuje přijetí zájemců do vyš-
šího než prvního ročníku, pokud jsou jim 
uznané absolvované odborné předměty 
a nesplní zákonem stanovené podmínky 
pro přijetí do vyššího ročníku. S ověřová-
ním tohoto modelu počítá MŠMT do roku 
2022. Dodatek pokusného ověřování byl 
zveřejněn na webových stránkách minis-
terstva 26. 6. 2019.

Foto: Pixbay
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Docházkové systémy na otisky prstů jsou nelegální

Úřad navrhuje změnu legislativy v oblasti zpraco-
vání biometrických údajů zaměstnanců

Pokud obec nebo škola (jako zaměstnavatel) využívá 
docházkové systémy s čtečkou otisků prstů, upozorňuje-
me, že tak činí v rozporu s GDPR a dalšími předpisy na 
ochranu osobních údajů.

Pokud jako zaměstnavatel provozujete docházkový systém, 
v jehož rámci zpracováváte otisky prstů svých zaměstnanců, 
ať už jako kompletní otisk, nebo jako šablonu otisku převe-
denou do matematického vyjádření, jedná se v obou přípa-
dech o biometrické údaje, a tedy o tzv. citlivé osobní údaje. 
Zaměstnavatel nicméně po změně právního výkladu již 
není oprávněn takové údaje zpracovávat, a to i přesto, že 
by k tomu měl souhlas od svého zaměstnance. 

Úřad pro ochranu osobních údajů v tomto uvádí, že zaměst-
nanec nemůže dát zaměstnavateli planě souhlas se zpracová-
ním osobních údajů, neboť to neumožňuje GDPR.

ÚOOÚ sice navrhuje provést novelu zákoníku práce, která 
by zpracování biometrických údajů zaměstnanců umožňovala, 

navrhované znění novely bude ovšem dopadat pouze na ome-
zený okruh případů. 

Podle navrhované novely by zaměstnavatel mohl platně 
zpracovávat biometrické údaje zaměstnanců jen v těch přípa-
dech, kdy by tak činil za účelem „ochrany výrobních a pracov-
ních prostředků a technologií zaměstnavatele“, přičemž údaje 
by měly být využívány „pouze pro kontrolu přístupu k výrobním 
a jiným provozním zařízením zaměstnavatele“.

Takto navrhovaná legislativa tak nedopadá na zpracování 
biometrických údajů za účelem kontroly docházky zaměstnan-
ců. V praxi tedy bude vyžití biometriky zaměstnanců umožněno 
jen za účelem umožnění přístupu do omezených prostor, a to 
jen k ochraně určitých hodnot zaměstnavatele, které takový 
postup ospravedlňují. Pod tyto případy provozování docház-
kový systém s biometrikou nebude možné zařadit. Výslovně 
to potvrzuje samotný Úřad, který uvádí, že změna legislativy 
„neumožňuje využívání biometrických údajů zaměstnanců 
k jiným účelům, včetně pouhé evidence docházky“.

Může interní auditor v obci také vykonávat funkci pověřence?

Ke slučitelnosti výkonu funkce interního auditora 
a funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

V některých obcích se začíná rozšiřovat praxe, kdy interní 
auditor zároveň vykonává funkci pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Není však takové jmenování protizákonné?

Primárním úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů 
podle GDPR je zjednodušeně vykonávat dohled nad řádným 
dodržováním předpisů na ochranu osobních údajů v orga-
nizaci, kde pověřenec působí.

GDPR ve svém článku 38 odst. 6 pak připouští, aby pověře-
nec plnil i jiné (blíže neurčené) úkoly a povinnosti pro správce 
osobních údajů. To však jen za podmínky, že taková činnost 
nepovede ke střetu zájmů pověřence.

Podle čl. 38 GDPR je tak jedním z požadavků na řádný 
výkon funkce pověřence zákaz střetu zájmů.

Naopak pro řádný výkon funkce interního auditora je nezbyt-
né, aby taková osoba měla přístup ke všem informacím, 
záznamům, dokladům, vnitřním (elektronickým) systémům, 
údajům o zaměstnancích, majetku obce apod., blíže viz § 28 
an. zákona o finanční kontrole. Při běžné činnosti interního 
auditora tedy přitom dochází ke zpracování osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR. 

V rámci výkonu svých činností podle čl. 38 a 39 GDPR 
je tak pověřenec povinen také kontrolovat činnost inter-
ního auditora, zda ji vykonává v souladu s předpisy na 

ochranu osobních údajů.

Nabízí se proto otázka, zda může pověřenec pro ochranu 
osobních údajů vykonávat objektivní a nezávislý monitoring 

dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, pokud přitom 
zároveň kontroluje i sám sebe jako interního auditora. A zda je 
taková praxe v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. 

Obdobné pochybnosti konstatovalo také Ministerstvo financí 
ve svém stanovisku CHJ 2018/1b.1 Podle tohoto stanoviska 
„interní auditor, který vykonává interní audit podle zákona 
o finanční kontrole, nemůže být jmenován pověřencem 
pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů nemůže být organizačně začleněn do 
útvaru interního auditu nebo podřízen vedoucímu útvaru 
interního auditu nebo internímu auditorovi“.

Funkce interního auditora obce není slučitelná s výko-
nem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Obdobný závěr, jako v případě Ministerstva financí, na 
náš dotaz potvrdilo také Ministerstvo vnitra, které je garantem 
v oblasti ochrany osobních údajů.

1.  Dostupné on-line zde:  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/stanovisko-chj-c-1-2018-k-problematice-m-31614
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VYZNÁTE SE VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ?
PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA: Správní právo ve škole a školském zařízení
Zveme Vás na obsáhlý seminář zaměřený na školskou legislativu. Seminář je určen ředitelům 
a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a odborným pracovníkům orgánů veřej-
né správy územních celků kraje a obcí, kteří se zabývají školstvím. Seminář se koná ve Znojmě!

Program je následující:
• Dopad právních norem a jejich 

úprav na změny v řízení škol a ve 
vedení dokumentace škol.

• Nutné změny ve směrnicích školy, 
smlouvách, formulářích, rozhodnu-
tích ředitele školy.

• Vztah školy a orgánů veřejné správy 
a samosprávy, kontrolní systém, co 
nového lze očekávat od kontrolních 
orgánů, MŠMT, krajských úřadů, 
ČŠI, inspektorátů práce, zřizova-
tele.

• Nejčastější omyly a chybná řešení, 
vzory správných řešení.

• Výkon přímé pedagogické činnos-
ti, přímá pedagogická činnost jako 
součást týdenní pracovní doby 
pedagogického pracovníka.

• Práva a povinnosti dětí, žáků a stu-
dentů a zákonných zástupců nezleti-
lých dětí a žáků.

• Organizace předškolního a základní-
ho vzdělávání.

• Vybrané kapitoly pracovněprávních 
vztahů ve školství: pracovní poměr 
a dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, překážky v práci, 
dovolená, odměňování.

Přednášející PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA 
je lektorem vzdělávacích projektů MŠMT, 
právník, odborník na školskou legislativu. 
Má bohaté zkušenosti nejen z poraden-
ské praxe školám, ale také z lektorování 
stovek odborných seminářů organizova-
ných pro ředitele škol a školských zařízení 
v oblastech řízení a aplikace právních 
předpisů ve školství.

Cílová skupina: Seminář je určen ředi-
telům a dalším vedoucím pracovníkům 
škol a školských zařízení a dále odbor-
ným pracovníkům orgánů veřejné sprá-
vy územních celků kraje a obcí, zabýva-
jící se školstvím.
Termín semináře:  26. 9. 2019, 9‒14 
hodin
Lektor: PhDr. Mgr. Jiří VALENTA
Místo konání: Střední škola technic-
ká ZNOJMO, příspěvková organizace, 
Uhelná 6, 669 02 Znojmo
Uzávěrka: 26. 9. 2019

Kontaktní informace: 
Zdeňka Roháčková
+420 775 033 326
z.rohackova@scholaservis.cz

STAŇTE SE PROFESIONÁLEM PŘES TABULKY
Seminář  EXCEL PRO KAŽDÉHO
Díky našemu semináři zjistíte, jak jedno-
duše vytvořit tabulku pomocí programu 
Microsoft Excel. Kromě tabulek získá-
te mnoho dalších dovedností v tomto 
programu, naučíte se zpracovávat data, 
formátovat, vytvářet jednoduché i složité 
grafy, seznámíte se s inteligentní kontin-
genční tabulkou. Pomocí Microsoft Excel 
můžete ušetřit váš čas využitím různých 
funkcí, například tříděním a filtrací dat 
nebo využitím funkce jednoduché makro. 

Ukážeme si i pokročilejší využití Excelu, 
například pro tvorbu formulářů. 

Pro koho je seminář určen: seminář 
ocení široký okruh zájemců, především 
vedoucí pracovníci a ti, kdo vykonávají 
práci náročnou na organizaci času. 

Základní informace:
Cena: 1 200Kč
Termín kurzu: 16. 10. 2019, od 9.00 hod.

Délka kurzu: 8 hodin
Přednášející: Ing. Eva Holásková
Místo konání: SCHOLASERVIS.cz, 
Palackého 151/10, Prostějov 796 01

Kontaktní údaje: 
Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz

ZDOKONALTE SI PAMĚŤ!
Připravili jsme pro Vás Trénink paměťových dovedností s Markem SÝKOROU, který je v tomto 
oboru mistrem. 

Cílem semináře je rozvinout schopnost 
mozku učit se nové informace, zvládnout 
metody usnadňující ukládání informací 
do paměti, ale také naučit se strategie 
pro zamezení zapomínání naučených 
informací.

Musíte mít v hlavě množství pracov-
ních postupů, požadavků, kontaktů, 
jmen klientů a spoustu dalších infor-
mací? Díky tomuto semináři si doká-
že i ten největší zapomnětlivec zapa-
matovat napoprvé kontakty, poznámky 
z porad, pracovní postupy, seznamy, 
jména, kalendáře, kódy, jazyky a mnoho 
dalšího. Seminář je vhodný pro všechny 
profese ‒ vedoucí pracovníky, persona-
listy, daňové poradce, účetní, asistentky, 
úředníky státní správy a všechny ostat-
ní, kteří potřebují mít skvělou paměť 
k plnění nejen pracovních úkolů.

Kurzem Vás provede Marek SÝKORA, 
mistr paměťových dovedností, pamě-
ťový atlet, autor knihy LEPŠÍ PAMĚŤ 

snadno a rychle, odborník na téma Time 
Management a kouč osobní produktivity.

Základní informace:
Cena: 1 790 Kč
Termín kurzu: 7. 11. 2019, 
od 8.00 hod.
Délka kurzu: 6 hodin
Přednášející: Marek SÝKORA
Místo konání: SCHOLASERVIS.cz, 
Palackého 151/10, Prostějov 796 01

Kontaktní údaje: 
Eva Holásková
mobil: 731 503 938
e-mail: e.holaskova@scholaservis.cz
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Šablony I. 
I/2.1  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ (40 hodin) a I/2.2 (16 hodin) 
I/2.3  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (16 hodin) 

 čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
I/2.4  Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (24 hodin) 
I/3.1  Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (60 hodin) 
I/3.2  Individualizace vzdělávání v MŠ (40 hodin) 

Šablony II. 
2.I/6    Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP (v rozsahu 8 hodin)

 čtenářská a matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické  vzdělávání, ICT

Šablony I. 
II/2.1   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (16 hodin) 

 čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
II/2.2   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (32 hodin) 

 matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring
II/2.3   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP (32 hodin) 

II/2.8   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (v rozsahu 8 hodin) 
II/2.12 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky 

Šablony II. 
2.II/6   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin)
 čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické 

vzdělávání, ICT
2.II/7   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce (v rozsahu 8 hodin)
2.II/11 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na zapojení metody CLIL do výuky – DVPP

Šablony II. 
2.V/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin) 
2.VI/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin)
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP (v rozsahu 8 a 16 hodin)

 osobnostně sociální rozvoj, inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT,


