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Náběh nového RVP --- ---

Nejzasší termín náběhu výuky pro pro 

4. a 5. ročník

Nejzassší termín náběhu výuky 

pro 6. - 9. ročník
https://revize.edu.cz/files/nabeh-rvpzv-2021-

informatika.pdf  https://revize.edu.cz/ 

BUĎ
Pořízení digitálních 

učebních pomůcek v 

ZŠ 

MŠMT
1 000 Kč/žák pro ZŠ 

(ONIV)

 Škola zahájí výuku podle 

revidovaného RVP (není nutné mít 

dokončenou celou revizi ve všch 

ročnících). Je nutné vyplnit 

/přihlásit se k čerpání v letošním 

roce/ do 31.3 na 

https://sberdat.uiv.cz 

Reportuje o využití do 28.2.2023

Věstník, str. 123 - 125,                                          

on-line stream 8.3 od 16:00 pro ZŠ a 

SŠ:  https://fb.me/e/21yCtnNns 

https://www.edu.cz/digitalizujeme

/inspiromat-digitalnich-technologii-

pro-skoly/ 

NEBO

Pořízení digitálních 

učebních pomůcek v 

ZŠ 

MŠMT
1 000 Kč/žák pro ZŠ 

(ONIV)

Škola zahájí výuku  podle 

revidovaného RVP  (není nutné mít 

dokončenu celou revizi ve všech 

ročnících), a školy které začaly učit již 

dříve, ale v roce 2022 se do 

31.3.2022 nepřihlásily.

Reportuje o využití ….

Věstník, str. 123 - 125,                                          

on-line stream 8.3 od 16:00 pro ZŠ a 

SŠ:  https://fb.me/e/21yCtnNns 

https://www.edu.cz/prevence-

digitalni-propasti/

Pořízení mobilních 

digitálních zařízení 

pro znevýhodněné 

žáky 

MŠMT
Unikátní výše pro 

každou školu (ONIV)
Čerpá každá škola Čerpá každá škola Čerpá každá škola

Věstník, str. 117 - 119,                                                   

on-line stream 8.3 od 16:00 pro ZŠ a 

SŠ:  https://fb.me/e/21yCtnNns 

https://www.edu.cz/digitalizujeme

/inspiromat-digitalnich-technologii-

pro-skoly/ 

MŠ
Pořízení digitálních 

učebních pomůcek - 
MŠMT

 8 000 Kč/1,0 úvazku 

pedagoga MŠ (ONIV)
Čerpá  každá škola Reportuje o využití do 28.2.2023

Věstník, str. 120 - 122,                                                   

on-line stream: 7.3. od 16:00 pro 

MŠ,  https://fb.me/e/1K7tOY1hS      

https://www.edu.cz/digitalizujeme/inspirom

at-digitalnich-technologii-pro-skoly/ 

zš Konektivita škol MMR - IROP

Dle individuální 

žádosti o dotaci 

zpracované 

žadatelem /školou, 

zřizovatelem/

První (?) výzvy MMR/IROP na 

konktivitu škol. Nutnost souladu se 

Strategickým rámcem MAP. 

Aktualizace na MAS 

červen/prosinec.

Výzvy MMR/IROP na konktivitu škol. 

Nutnost souladu se Strategickým 

rámcem MAP. Aktualizace MAS 

červen/prosinec.

Výzvy MMR/IROP na konktivitu 

škol. Nutnost souladu se 

Strategickým rámcem MAP. 

Aktualizace MAS 

červen/prosinec.

Web MAS:  www.mas.orlicko.cz    
Web MMR:        

https://irop.mmr.cz/cs/  

POUZE NA 

ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNĚ 

PODANÉ ŽÁDOSTI 

O DOTACI

V
ŠI

C
H

N
I 

VŠICHNI

VŠICHNI

ZÁ
K

LA
D

N
Í Š

K
O

LY

Možné termíny náběhu výuky v jednotlivých 

ročnících

Kdo obdrží / Koho 

se týká

ICT kompetence, vzdělávání  a digitalizace škol  - REKAPITULACE

Zdroj:

VŠICHNI
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