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Příloha č. 1 
 

Podrobné pokyny  
pro zpracování zprávy obsahující vyhodnocení rozvojového programu Podpora odborného 

vzdělávání v  roce 2016 
 
V článku Čl. 4 s názvem Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu je uvedeno: 
O využití poskytnutých finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového programu zpracují 
krajské úřady v termínu do pro MŠMT zprávu, která obsahuje:  
a) přehled vybraných oborů vzdělání stanovených krajským úřadem na příslušný rok včetně 

podobného zdůvodnění, z jakých důvodů byly vybrány uvedené obory vzdělání a se 
kterými partnery byl uvedený výběr projednán, 

b) přehled podpořených škol ve své působnosti s uvedením oborů vzdělání ve víceoborových 
třídách,  

c) přehled podpořených škol ve své působnosti s uvedením jednooborových tříd v případě, 
že víceoborovou třídu nelze v dané konkrétní škole pro vybraný obor vzdělání efektivně 
vytvořit, 

d) konečnou výši poskytnutých finančních prostředků konkrétní škole.   
e) podrobné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků školám v případech uvedených 

v článku 1 bodu 9 ve znění „Vybraný obor vzdělání může být krajským úřadem stanoven 
i pro dílčí územní oblast kraje a případně i pro konkrétní školy na území kraje“. 

Vzory tabulek ve formátu Excel jsou uvedeny v příloze materiálu. 
 
Krajské úřady zpracují přehledy do přiložené tabulky ve formátu Excel a komentář 
k jednotlivým bodům ve formátu Word.  
Obory vzdělání budou uvedeny podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a odděleně podle stupňů vzdělání a kategorií dosaženého vzdělání v pořadí E, H, L0 a M. 
Názvy a adresy podpořených škol budou uvedeny podle rejstříku škol a školských zařízení 
a podle zřizovatelů v pořadí školy zřizované krajem, školy zřizované obcí a  školy zřizované 
fyzickými či právnickými osobami.  
Krajské úřady uvedou celkové přehledy o počtech podpořených škol podle zřizovatelů, 
víceoborových tříd, počtech žáků ve víceoborových třídách, počtech jednooborových tříd 
a počtech žáků jednooborových tříd, které byly podpořeny v rámci rozvojového programu 
v kraji v úvodu komentáře k tabulce.   
 
K bodu a) přehled vybraných oborů vzdělání stanovených krajským úřadem na příslušný rok 
včetně podobného zdůvodnění, z jakých důvodů byly vybrány uvedené obory vzdělání a se 
kterými partnery byl uvedený výběr projednán.  
 
Krajské úřady zpracují přehledy vybraných oborů vzdělání stanovených krajským úřadem 
v rámci rozvojového programu s názvem Podpora odborného vzdělávání v roce 2016 v tabulce 
v listu a). 
Podrobné zdůvodnění, z jakých důvodů byly vybrány uvedené obory vzdělání a se kterými 
partnery byl uvedený výběr projednán, bude uvedeno v příloze ve formátu Word.  

 Sloupec A – bude uvedena kategorie dosaženého vzdělání v pořadí E, H, L0 a M 
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 Sloupec B – bude uveden kód oboru vzdělání podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 Sloupec C – bude uveden název oboru vzdělání podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
K bodu b) přehled podpořených škol ve své působnosti s uvedením oborů vzdělání 
ve víceoborových třídách. 
 
Krajské úřady zpracují přehledy podpořených škol ve své působnosti s uvedením vybraných 
oborů vzdělání ve víceoborových třídách v rámci rozvojového programu s názvem Podpora 
odborného vzdělávání v roce 2016 v tabulkách odděleně podle stupňů vzdělání a kategorií 
dosaženého vzdělání E, H, L0 a M.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uveden název víceoborové třídy. 
 Sloupec D – bude uveden ročník víceoborové třídy. 
 Sloupec E – bude uveden kód oboru vzdělání ve víceoborové třídě. 
 Sloupec F – bude uveden a název oboru vzdělání ve víceoborové třídě. 
 Sloupec G – bude uveden počet žáků v oboru vzdělání ve víceoborové třídě. 
 Sloupec H – bude uveden celkový počet podpořených žáků víceoborových tříd ve škole.  
 Sloupec I – bude uveden celkový počet víceoborových tříd ve škole.  

 
K bodu c) přehled podpořených škol ve své působnosti s uvedením jednooborových tříd 
v případě, že víceoborovou třídu nelze v dané konkrétní škole pro vybraný obor vzdělání 
efektivně vytvořit. 
 
Krajské úřady zpracují přehledy podpořených škol ve své působnosti s uvedením vybraných 
oborů vzdělání v jednooborových třídách v rámci rozvojového programu s názvem Podpora 
odborného vzdělávání v roce 2016 v tabulkách odděleně podle stupňů vzdělání a kategorií 
dosaženého vzdělání E, H, L0 a M.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uveden název jednooborové třídy. 
 Sloupec D – bude uveden ročník jednooborové třídy. 
 Sloupec E – bude uveden kód oboru vzdělání jednooborové třídy. 
 Sloupec F – bude uveden název oboru vzdělání jednooborové třídy. 
 Sloupec G – bude uveden počet žáků v jednooborové třídě. 
 Sloupec H – bude uveden celkový počet podpořených žáků jednooborových tříd 

ve škole.  
 Sloupec I – bude uveden celkový počet jednooborových tříd ve škole.   
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K bodu d) konečnou výši poskytnutých finančních prostředků konkrétní škole.   
 
Krajské úřady zpracují přehledy podpořených škol ve své působnosti s uvedením celkové výše 
finančních prostředků poskytnuté příslušným školám v rámci rozvojového programu s názvem 
Podpora odborného vzdělávání v roce 2016.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uvedena celková výše poskytnutých finančních prostředků 
na víceoborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec D – bude uvedena celková výše poskytnutých finančních prostředků 
na jednooborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec E – bude uvedena celková výše poskytnutých finančních prostředků 
na jednooborové a víceoborové třídy příslušné škole. 

 
 
K bodu e) podrobné zdůvodnění poskytnutí finančních prostředků školám v případech 
uvedených v článku 1 bodu 13 ve znění „Vybraný obor vzdělání může být krajským úřadem 
stanoven i pro dílčí územní oblast kraje a případně i pro konkrétní školy na území kraje“.    
 
Krajské úřady zpracují přehledy podpořených škol ve své působnosti s uvedením celkové výše 
finančních prostředků poskytnuté příslušným školám v případech uvedených v článku 1 bodu 
9 ve znění „Vybraný obor vzdělání může být krajským úřadem stanoven i pro dílčí územní 
oblast kraje a případně i pro konkrétní školy na území kraje“.  
Podrobné zdůvodnění podpory vybraných oborů vzdělání na příslušném území kraje nebo 
vybrané školy bude uvedeno v komentáři k tabulce ve formátu Word.  
Údaje o školách na listu e) nebudou uvedeny na listech b) a c). 
 

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uvedena oblast nebo okres kraje, které budou podporovány. 
 Sloupec D – bude uveden kód oboru vzdělání.  
 Sloupec E – bude uveden název oboru vzdělání. 
 Sloupec F – bude uveden ročník oboru vzdělání. 
 Sloupec G – bude uveden název jednooborové třídy. 
 Sloupec H – bude uveden počet podpořených žáků v jednooborové třídě. 
 Sloupec I – bude uveden název víceoborové třídy.  
 Sloupec J – bude uveden celkový počet podpořených žáků ve víceoborové třídě. 
 Sloupec K – bude uveden celkový počet podpořených žáků jednooborových tříd 

ve škole. 
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 Sloupec J – bude uveden celkový počet podpořených víceoborových tříd ve škole.  
 Sloupec M – bude uveden celkový počet podpořených žáků víceoborových tříd ve 

škole.  
 Sloupec N – bude uveden celkový počet podpořených víceoborových tříd ve škole. 

 
 
 

Vyúčtování dotace 

Číslo rozhodnutí  

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu  

  

Název právnické 

osoby 

 

IČ školy  

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2016  Výše přidělené 

dotace 

Výše čerpání dotace Případná vratka 

dotace 

OBV/ONIV    

   Datum zaslání případné 

vratky: 

Datum:   

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy 

otisk razítka školy 

 

 

 

 


