
Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
na rok 2006 

 
ze dne 1. listopadu 2006, č. j. 23 106/2006-M4  

 
Poskytnutí dalších finančních prostředků právnickým osobám, které se účastní 

rozvojového programu č. j. 4722/2006-M4 
 
 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na 
rok 2006  podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,   
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání 
(dále jen „program“): 

 
 

Čl. 1 
Základní vymezení a cíl programu 

 

(1) Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu 
právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol, kterým byly poskytnuty finanční 
prostředky v rozvojovém programu č. j. 4722/2006-M4 (dále jen „právnická osoba“), na 
částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním 
základního vzdělávání: 

a) v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním 
podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a 

b) dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského 
zákona podléhají povinné školní docházce. 

(2) Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám: 

a) ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci podle odstavce 1, přizpůsobit v souladu 
s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky, počet žáků náročnosti výuky, 

b) při poskytování platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit 
kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům uvedeným 
v odstavci 1, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.  

 

Čl. 2 

Účelové a časové určení finančních prostředků 
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na základě žádosti právnických osob, 

které poskytují základní vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1. 

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 jsou určeny na: 
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a) zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám 
vzniknou v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 
odst. 1, 

b) zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice,  pokud jsou podle školského zákona 
poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení 
těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným 
v čl. 1 odst. 1. 

(3) Finanční prostředky podle tohoto programu mohou být poskytnuty pouze na 
náklady podle odstavce 2, které právnickým osobám vznikly v přímé souvislosti se změnami 
v počtech žáků podle čl. 1 odst. 1 od 1. září 2006, pokud tyto změny nebylo možné 
předpokládat při podání žádosti v rozvojovém programu č. j. 4722/2006-M4 a pokud 
v důsledku těchto změn došlo k úpravám organizace vzdělávání. 

(4) Finanční prostředky přidělované podle tohoto programu právnickým osobám jsou  
určeny na úhradu nákladů, popřípadě výdajů podle odstavce 2 a 3 vzniklých v kalendářním 
roce 2006 nebo na jejich krytí, pokud již byly před poskytnutím finančních prostředků 
právnickou osobou uhrazeny. Finanční prostředky přidělené podle tohoto programu, jimiž 
mají být kryty náklady nebo výdaje podle odstavce 2 uhrazené právnickou osobou 
z prostředků poskytnutých podle § 161 školského zákona, může právnická osoba dále použít 
pouze na úhradu nákladů nebo výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského 
zákona. 

 

Čl.  3 

Způsob podání žádosti a její formální náležitosti 
(1) Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti právnické osoby 

předložené ministerstvu v 1 písemném vyhotovení. Žádost musí obsahovat náležitosti 
uvedené ve formuláři žádosti, který je přílohou tohoto vyhlášení.  

(2) Do výběrového řízení budou zařazeny pouze žádosti podané v písemné podobě ve 
stanoveném termínu na adresu:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor analyticko-koncepční 
Ing. Olga Kostková 
Karmelitská 17 
118 12  Praha 1 

(3) Žadatel zároveň zašle žádost elektronicky, a to e-mailem na adresu 
olga.kostkova@msmt.cz.   

 (4) Písemné žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 16. listopadu 2006, při 
osobním podání písemné žádosti do podatelny ministerstva do 15 hodin, při podání poštou 
s razítky pošty s datem  16. listopadu 2006.  
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Čl. 4  

Poskytnutí finančních prostředků  
(1) Právnické osoby, jimž budou finanční prostředky krajským úřadem přiděleny, určí 

ministerstvo na základě vyhodnocení žádostí právnických osob odborem analyticko - 
koncepčním. Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není právní nárok. 
Ministerstvo nemusí sdělovat právnickým osobám důvody nevyhovění žádosti. 

(2) Ministerstvo poskytne finanční prostředky podle programu v souladu s § 163 odst. 
1 písm. a) školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. 
V rozhodnutí o poskytnutí dotace uloží ministerstvo krajským úřadům poskytnout jmenovitě 
uvedeným právnickým osobám se sídlem na území příslušného kraje finanční prostředky 
ve výši stanovené ministerstvem v rozhodnutí a splnit další povinnosti v souladu s tímto 
vyhlášením programu. 

(3) Ministerstvo v rozhodnutí formou závazných ukazatelů stanoví výši prostředků 
určených na platy, ostatní osobní náklady, pojistné na zákonné sociální pojištění, odvody do 
fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady.  

(4) Krajský úřad v souladu s rozhodnutím ministerstva přidělí finanční prostředky 
postupem podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona právnickým osobám. Současně 
právnickým osobám uloží v rámci dodržování rozpočtové kázně povinnosti týkající se 
nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s tímto vyhlášením programu. 

 

Čl. 5 

Kontrola využití finančních prostředků a vypořádání poskytnutých finančních 
prostředků 

(1) Využití finančních prostředků krajskými úřady a právnickými osobami podléhá 
kontrole v souladu s platnými právními předpisy. 

(2) Právnické osoby do 31. ledna 2007 vyrozumí ministerstvo o využití poskytnutých 
finančních prostředků a provedou závěrečné zhodnocení způsobem uvedeným v rozhodnutí.  

(3) Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto 
programu v termínech stanovených vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou  se stanoví zásady a 
termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 
národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky je krajský úřad povinen vrátit do státního 
rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za  rok 2006. 

(4) Krajský úřad při přidělení finančních prostředků podle tohoto programu uloží 
právnickým osobám odvést případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení 
rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly právnickým osobám finanční 
prostředky přiděleny. 

 
Čl. 6 

 
Tento rozvojový program se vyhlašuje s účinností ke dni 1. listopadu 2006. 
 
 

PhDr. Miroslava Kopicová, v. r.  
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                     Příloha  
 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
V ROZVOJOVÉM PROGRAMU  

„POSKYTNUTÍ DALŠÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRÁVNICKÝM OSOBÁM, 
KTERÉ SE ÚČASTNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU Č. J. 4722/2006-M4“  

NA ROK 2006  
 

(Č. J. 23 106/2006-M4) 
 

 

1) Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci 
 

Název:  

Sídlo:  

Kraj:  

IČ: 

Jméno, telefon a email odpovědné osoby: 

 

 

 

2) Požadované finanční prostředky  
 
 

a) Výše požadovaných finančních prostředků  
 

                                                                                                                                    v   K č 

z toho: 

 CELKEM 
Mzdové 

prostředky 
celkem Platy 

Ostatní 
osobní 

náklady 
(OON) 

Odvody 
pojistného 

(35 %) 

Odvody 
FKSP 
(2%) 

Ostatní 
neinvestiční 

výdaje 
(ONIV) 

Poskytování 
základního 
vzdělávání 
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b) Komentář k požadovaným finančním prostředkům 
 

 POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
- nárůst úvazku v souvislosti se změnami podle čl. 2 odst. 3; 

- výše dotace požadované v souladu s čl. 2 odst. 2 a 3 na platy pedagogických 
pracovníků v základní škole, kteří vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 1, v členění na: 

1) tarifní složky celkem a na pedagogického pracovníka; 
2) nadtarifní složky v členění na: 
 - osobní příplatek celkem a na pedagogického pracovníka, 
 - příplatek za vedení celkem a na pedagogického pracovníka, 
 - odměny celkem a na pedagogického pracovníka; 

- účel použití prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV); 

 
3) Informace o organizaci a průběhu výuky 

 
- změny v počtech žáků podle čl. 1 odst. 1 k 1. září 2006, včetně zdůvodnění, proč 

nebylo možné tyto změny očekávat při podání žádosti v rozvojovém programu č. j. 
4 722/2006-M4; 

- popis a zdůvodnění úprav organizace vzdělávání a dalších opatření, které právnická 
osoba uskutečnila nebo v průběhu kalendářního roku 2006 uskuteční v přímé 
souvislosti se změnami podle čl. 2 odst. 3; 

- vliv na potřebu přímé pedagogické činnosti pracovníků školy, informace o 
nadstandardních činnostech pedagogů a ostatních zaměstnanců školy v souvislosti  se 
vzděláváním žáků podle čl. 1 odst. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 

Zpracoval: 

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby: 
 


