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VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT„FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ 
PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010“ 
 

Č. j.: 24 525/2009-61 
V Praze dne  17. prosince 2009 

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na 

základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), tento rozvojový program ve 
vzdělávání: Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením v soukromých a církevních školách na rok 2010. 
 

I. PŘÍJEMCI DOTACE 
 
Dotace podle tohoto programu jsou určeny pro: 
a) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které mají uzavřenou 

smlouvu s krajským úřadem podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „soukromá škola“), a mají žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga doloženu 
potvrzením školského poradenského zařízení a souhlas krajského úřadu se zřízením 
funkce asistenta pedagoga podle §16 odst. 9 školského zákona; 

 
b) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované 

registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění 
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, (dále jen „církevní škola“) a mají 
žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga doloženu potvrzením školského poradenského 
zařízení a souhlas ministerstva se zřízením funkce asistenta pedagoga podle §16 odst. 10 
školského zákona. 
 
 
II. POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 
1) Soukromé školy zašlou žádost o dotaci v tomto programu na formuláři stanoveném v 

příloze č. 2 příslušnému krajskému úřadu do 15.1.2010 pro období leden – prosinec 
2010. Rozhodující je termín přijetí podatelnou krajského úřadu nebo razítko pošty. 

 
2) Krajský úřad posoudí žádosti soukromých škol z hlediska podmínek tohoto 

programu a sumář vybraných žádostí zašle poštou i elektronicky jako žádost krajského 
úřadu o poskytnutí dotace na formuláři stanoveném v příloze č. 1 ministerstvu do 
31.1.2010 pro období leden – prosinec 2010.  

 
3) Církevní školy zašlou žádost o poskytnutí dotace v tomto programu na formuláři 

stanoveném v příloze č. 3 ministerstvu do 15.1.2010 pro období leden – prosinec 
2010. Rozhodující je datum přijetí podatelnou ministerstva nebo razítko pošty. 

 
 

4) Krajské úřady a církevní školy zašlou žádost na adresu: 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor 61 – prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 
PhDr. Marta Teplá 
(Dotační program Asistent pedagoga v soukromých a církevních školách 2010) 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
 
+ elektronicky na adresu: marta.tepla@msmt.cz.   
 

5) Ministerstvo posoudí žádosti krajských úřadů a církevních škol z hlediska podmínek 
tohoto programu a do 28.2.2010 zveřejní výsledky rozvojového programu. Na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace zašle ministerstvo příjemci finanční prostředky 
nejpozději do 31.3.2010. 

 
6) Na dotaci není právní nárok. 
 
 

III. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE 
     
1) Dotace je určena pro školy soukromé i církevní na úhradu nákladů ve smyslu § 160 odst. 

1 písm. a) školského zákona, vyplývajících škole z pracovněprávních vztahů s asistentem 
pedagoga a na krytí těchto nákladů, které byly právnickou osobou uhrazeny po datu 
vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to pokud finanční prostředky státního 
rozpočtu poskytované škole z rozpočtu ministerstva nebyly za účelem krytí nebo úhrady 
těchto nákladů navýšeny jiným způsobem. 

 
2) Dotaci je možno použít pouze na asistenty pedagoga, kteří splňují odbornou kvalifikaci 

stanovenou v § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů.  Dotace je vázána na funkci asistenta pedagoga zřízenou dle § 16 odst. 
9 a 10 školského zákona.  

 
3) Výše dotace bude bez ohledu na druh zřizovatele školy stanovena maximálně do výše 

průměrného platového zařazení asistenta pedagoga podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

 
4) Dotaci nelze poskytnout soukromým a církevním školám, které budou předkládat projekt 

s šablonou klíčové aktivity na zřízení pozice asistenta pedagoga do 1.4 OP VK. 
 
 

IV. VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 
 
1) Příjemce dotace z rozpočtu ministerstva je povinen provést vyúčtování poskytnutých 

finančních prostředků k  31.12.2010 v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se 
stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo národním fondem. 
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2) Školy, kterým bude poskytnuta dotace v tomto programu, provedou věcné vyhodnocení 
užití finančních prostředků a nejpozději  k 31.12.2010 je zašlou v případě škol 
soukromých krajskému úřadu, v případě škol církevních ministerstvu. 

 
 
3) Krajský úřad dále posoudí vyúčtování finančních prostředků a vyhodnocení jejich použití 

zpracovaná jednotlivými soukromými školami a svodné informace o vyúčtování a 
vyhodnocení zašle spolu s vyúčtováním podle odstavce 1 poštou i elektronicky 
ministerstvu.  

 
 
 
    

Miroslava Kopicová, v.r. 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY: 
 
Příloha č. 1 – Formulář žádosti KÚ - soupis soukromých škol  
Příloha č. 2 -  Formulář žádosti - soukromé školy 
Příloha č. 3 -  Formulář žádosti -  církevní školy  
 
 
 
 
 
KONTAKTNÍ OSOBA: 
 
 
 
PhDr. Marta Teplá – odbor 61 
Tel.: 234811570 
Email: marta.tepla@msmt.cz 
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   Příloha č. 1 
 
 

Formulář žádosti KÚ – soupis soukromých škol 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1 

Vyplňuje krajský úřad 
(v případě škol uvedených v § 163 odst. 1 písm. a/ 
školského zákona) 
Zaslat nejpozději do 31.1.2010 MŠMT, odbor 61 

 
 
Žádost krajského úřadu o účelovou finanční dotaci v roce 2010 
na asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním  
postižením v soukromých školách 

 

  

Krajský úřad: 

Adresa: 
Číslo bankovního účtu, na nějž mají být finanční prostředky poskytnuty: 
 a adresa banky: 
  

 
 
 

Požadováno 
asistentů pedagoga 

(fyzické osoby 
celkem) 

Z toho na 
Přepočteno na plné 
úvazky ze sloupce 1 MŠ ZŠ SŠ VOŠ 

1 2 3 4 5 6 
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Příloha č. 2 

 
Formulář žádosti – soukromé školy 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1 

Vyplňuje soukromá škola pro krajský úřad 
(v případě škol uvedených v § 163 odst. 1 písm. a/ 
školského zákona) 
Zaslat krajskému úřadu nejpozději do 15.1.2010 

Žádost soukromé školy o finanční prostředky na mzdu 
asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním  
postižením v roce 2010 

 

  

Žadatel (právnická osoba vykonávající činnost školy): 

Adresa: 
IČ: IZO (dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona): 
Telefon:  
E-mail:  
  
Číslo bankovního účtu, na nějž mají být finanční prostředky poskytnuty: 
 a adresa banky: 
  

 
 

Požadováno 
asistentů pedagoga  
doporučených podle 

§ 16 odst 9 
školského zákona 

(fyzické osoby 
celkem) 

Z toho na 

Přepočteno na plné 
úvazky ze sloupce 1 MŠ ZŠ SŠ VOŠ 

1 2 3 4 5 6 
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Příloha č. 3 
Formulář žádosti - církevní školy 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1 

Vyplňuje církevní škola pro MŠMT 
(v případě škol uvedených v § 163 odst. 1 písm. a/ 
školského zákona) 
Zaslat nejpozději do 15.1.2010 MŠMT, odbor 61 

Žádost církevní školy o finanční prostředky na mzdu 
asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním  
postižením v roce 2010 

 

  

Žadatel (právnická osoba vykonávající činnost školy): 

Adresa: 
IČ: IZO (dle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona): 
Telefon:  
E-mail:  
  
Číslo bankovního účtu, na nějž mají být finanční prostředky poskytnuty: 
 a adresa banky: 
  

 
 

Požadováno 
asistentů pedagoga  
doporučených podle 

§ 16 školského 
zákona 

(fyzické osoby 
celkem) 

Z toho na 

Přepočteno na plné 
úvazky ze sloupce 1 MŠ ZŠ SŠ VOŠ 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


