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MŠMT připravilo pro školy praktický návod k GDPR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů 
souvisejících s GDPR ve školách. Manuál usnadní školám přípravu na obecné evropské nařízení o ochraně 
osobních údajů, které začne platit letos v květnu. Školy v něm najdou praktické příklady, jak bezpečně 
zpracovávat a uchovávat osobní údaje související s GDPR. 

Materiál je členěn do pěti částí, které se tematicky věnují obsahu zpracovatelských smluv, vzoru vnitřního 
předpisu, příkladům zpracování osobních údajů až po podrobné vzorové záznamy o činnostech zpracování 
pro mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy. Jeho přípravu MŠMT konzultovalo s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů a Ministerstvem vnitra. 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr 

 

Vyhlášení výzev šablony II 

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 
OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je od 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu 
výzvy je 28. 6. 2019, 14:00. 

Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: střediska volného času, školní družiny, 
školní kluby. 

Výzva č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha 

Výzva č. 02_18_064 Šablony II – hlavní město Praha 

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-vyzev-sablony-ii 

 

Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I 

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 7. března  2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 
Implementace KAP I, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 7. 3.  2018. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034-implementace-krajskych-akcnich-planu-i-1 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů 

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů 
v aktualizované verzi 3. Pravidla jsou účinná od 28. února 2018. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu 

 

Seznam obvyklých cen vybavení pro potřeby OP VVV 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 9. 3. 2018 Seznam obvyklých cen vybavení, verze 3. Dokument je účinný 
od 9. března 2018. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seznam-obvyklych-cen-vybaveni 
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Program „Akademie mladých inženýrů“ 

Pro posílení česko-německé spolupráce a zlepšení jazykových znalostí žáků je možné využít stávající program 
„Akademie mladých inženýrů“ a s ní propojených partnerských škol. 

Do sítě je v současné době zapojeno 99 německých škol, které zavedly pro střední stupeň (8. – 9. třída, příp. 
9. – 10. třída) dvouletý technicky zaměřený předmět. V jeho rámci se žáci po praktické stránce zapojují do 
činností na technických projektech. Školy spolupracují na projektech s partnery z vědecké a hospodářské 
sféry. 

 Do programu se mohou zapojit školy ze střední, východní a jižní Evropy. Podporovány jsou výměny žáků 
v Německu a v zemi partnerské školy. O podporu může požádat pouze německá škola, která následně 
poskytne odpovídající finanční prostředky zahraniční partnerské škole. 

 Ve dnech 20. – 21. dubna 2018 proběhne kontaktní burza, které se mohou zúčastnit němečtí a zahraniční 
učitelé. Účast českých učitelů může být finančně podpořena. 

 http://www.msmt.cz/mladez/program-akademie-mladych-inzenyru 
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