
Informace k dotazníkovému šetření v připravované 
výzvě Šablony II 

1)      Dotazníkové šetření  

Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění 
dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login. O zpřístupnění online 
vyplnění dotazníku jsou školy/školská zařízení informovány e-mailem z adresy 
dotazyZP@msmt.cz[1]. Výstupy z dotazníkového šetření, jsou zpřístupněny ihned po 
vyplnění přímo v uvedeném webovém rozhraní. Výstup z dotazníkového šetření je 
povinnou přílohou Žádosti o podporu. Pokud je pod jedním RED_IZO zřízena škola a 
školské zařízení, budou dotazníky vyplněny za školu a školské zařízení zvlášť.  

Příklad: Škola, která má zapsaný i školní klub a školní družinu, vyplňuje dotazník pro 
každou svou v rejstříku zapsanou součást zvlášť, to znamená, že budou vyplněny celkem 
3 dotazníky.  

   

2)      Školní družiny, školní kluby, střediska volného času:  

Online vyplnění dotazníku je umožněno podle toho, zda jsou školská zařízení zřízeny 
pod stejným RED_IZO školy, která se účastnila výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP VVV, nebo 
ne.  

a)      Působí pod stejným RED_IZO školy  

Online dotazník je pro ŠD/ŠK/SVČ, které působí pod jedním RED_IZO společně se školou, 
která se účastní výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP VVV, otevřen ve stejném termínu jako 
pro školu, tj. nejdříve 6 měsíců před ukončením projektu z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I 
OP VVV a nejpozději do data konce realizace projektu z téže výzvy.  

   

b)      Nepůsobí pod stejným RED_IZO školy nebo jsou pod RED IZO školy, která nežádala 
ve výzvě Šablony I  

Pro ostatní ŠD/ŠK/SVČ (zřízené samostatně, nebo pod RED_IZO školy, která se výzvy 
Šablony pro MŠ a ZŠ I OP VVV neúčastnila) je dotazník otevřen od data vyhlášení výzvy 
do data konce příjmu žádostí o podporu.  

   

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2018. V souvislost s probíhajícími 
jednáními a zapracováváním jednotlivých výsledků jednání do konečného znění výzvy a 
související dokumentace, může dojít k posunu vyhlášení výzvy.  

Výzva bude vyhlášena na níže uvedeném odkazu:  

https://sberdat.uiv.cz/login
mailto:dotazyZP@msmt.cz
mailto:dotazyZP@msmt.cz


http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy  

..............................................................................................................................................................................  

 

 

[1] MŠMT vychází s databáze e-mailových kontaktů v Rejstříku škol a školských zařízení. 
Pokud škola/školské zařízení nemá v Rejstříku aktualizované údaje, je možné, že 
upozornění nebude doručeno. Pokud škola/školské zařízení upozornění neobdrží, musí 
se sama přihlásit na e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.  
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