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Věc: Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ 
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poradu vedení MŠMT. Po projednání byl návrh doporučen k realizaci. 
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Rozdělení Státního rozpočtu 2008 u Rozvojového programu  
„Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium  

a gymnázium se sportovní přípravou“  
bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 29. dubna 2008 pod č.j. 7 654/2008-501 



I.   Předkládací zpráva 
 

Programy státní podpory sportu pro rok 2008, včetně návrhu na vyhlášení 
Rozvojového programu pro Sportovní gymnázia, byly projednány  poradou vedení MŠMT 
dne 6.8.2007 pod č.j. 15 400/2007-501. Vyhlášeny a zveřejněny byly  na webové stránce 
MŠMT.  

 
 Rozvojový program – „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 

gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ (dále jen Rozvojový program SG) byl 
vyhlášen současně s  programy „Státní podpory sportu pro rok 2008“. 

 
Program je vyhlašován v souladu s § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Tato oblast je orientována na podporu sportovně talentovaných žáků 
Sportovních gymnázií a gymnázií s třídami se studijním oborem Sportovní příprava, formou 
diferencovaných vícenákladů na sportovní přípravu a je v zodpovědnosti odboru sportu a 
tělovýchovy MŠMT. Jedná se o podporu nad rozsah standardního normativního zajištění 
gymnaziálního vzdělávání. 

 
Pro postup realizace, tj. uvolňování, hospodaření a vyúčtování neinvestičních dotací 

ze státního rozpočtu České republiky v NNO v oblasti sportu PV MŠMT projednala „Vzor 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu pro rok 
2008“, vč. Účelového určení a podmínek použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti 
sportu, dne 27.11. 2007 pod č.j. 24 727/2007-501. 

 
V oblasti Sportovních gymnázií jsou finanční prostředky uvolňovány prostřednictvím 

odboru 50, kterému byly pro rok 2008 převedeny ze skupiny II, odbor 26. Na základě 
materiálu č.j. 29 679/2007-26, projednaného PV MŠMT v lednu 2008 byla stanovena podpora 
pro Sportovní gymnázia pro rok 2008  ve výši 63 442 tis. Kč. 

 
Materiál byl projednán GP skupiny 5 dne 7.4. 2008 a prošel vnitřním připomínkovým 

řízením. 
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Rozdělení finančních prostředků 
 

Oblast sportu a tělovýchovy je doplněna o oblast podpory škol s oborem gymnázium a 
gymnázium se sportovní přípravou. Sportovní gymnázia jsou financována na základě 
vyhlášeného „Rozvojového programu SG“ v rámci vyhlášených programů „Státní podpory 
sportu pro rok 2008“ pod č.j. 15 400/2007-501. 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na „Rozvojový program SG“ v souladu s § 163 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány pouze na činnost 
škol zapsaných v rejstříku škol. 

Cílem je podpora rozvoje pohybového nadání a sportovního talentu žáků ve  vybraných 
kmenových olympijských sportech, v uzavřeném systému sportovních gymnázií a v 
gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava, v souladu s § 171 školského 
zákona. Podpora se realizuje dle schválených diferencovaných vícenákladů na sportovní 
přípravu, prostřednictvím odboru sportu a tělovýchovy MŠMT.  

Dotace se realizuje pro 15 Sportovních gymnázií a Gymnázií s třídami se studijním 
oborem Sportovní příprava (dále jen SG) prostřednictvím zřizovatele, což je příslušný krajský 
úřad. Při přípravě rozpočtu pro rok 2008 byly využity podklady – požadavky ředitelů SG. 
Termín pro podání žádostí byl stanoven do 30. listopadu 2007. 

Finanční požadavky SG nebyly akceptovány, protože objem státních prostředků byl o 
cca 14 mil. nižší.   

Dotace Rozvojového programu pro SG pro rok 2008 je ve výši          63 442 tis. Kč 
z toho: 
 platy PO  37 303,0  tis. Kč 
 OON PO       533,0  tis. Kč 
 pojistné PO  13 242,5  tis. Kč 
 FKSP PO       746,0  tis. Kč 
 ONIV   11 617,5  tis. Kč 
 
Přehled neinvestičních dotací z jiných závazných ukazatelů, prostřednictvím odboru 50 – 
sportu a tělovýchovy: 

Poř. Kraje Sportovní gymnázia Rozpočet Celkem 

1. Praha Praha 7 2 198,9 6 784,82. Praha 10 4 585,9 
3. Středočeský Kladno 4 434,2 4 434,2
4. Jihočeský České Budějovice 5 386,7 6 768,75. Vimperk 1 382,0 
6. Plzeňský Plzeň 4 559,9 4 559,9
7. Liberecký Jilemnice 3 435,9 8 628,88. Jablonec n. Nisou 5 192,9 
9. Pardubický Pardubice 6 319,1 6 319,1
10. Jihomoravský Brno 8 236,8 8 236,8
11. Zlínský Zlín 3 535,7 3 535,7
12. Moravskoslezský Ostrava 8 841,5 11 161,313. Vrbno p. Pradědem 2 319,8 
14. Vysočina Nové Město n. M. 1 212,6 1 212,6
15. Ústecký Most 1 800,1 1 800,1

CELKEM 63 442,0 63 442,0
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Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Rozpis finančních prostředků pro jednotlivé SG pro rok 2008 

 
 

 


