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Vyhlášení rozvojového programu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  17. 12. 2009, č.j.  24561/2009-60, 
„Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 

pro rok 2010“ 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje 
rozvojový program ve vzdělávání podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
na  „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 
v roce 2010“.  

 
ŽÁDAT MOHOU : 
 
- v případě škol uvedených v § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajské úřady (pro 

právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení všech zřizovatelů s 
výjimkou dále uvedených právnických osob) prostřednictvím odborů školství krajských 
úřadů;  

- v případě škol uvedených v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona právnické osoby 
vykonávající činnost školy (dále jen „právnická osoba“), zřizované registrovanými 
církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu 
zvláštního práva zřizovat církevní školy, a právnické osoby zřizované ministerstvem.  

 
POSTUP : 
 

Krajský úřad zašle žádost na celé období kalendářního roku 2010 na formuláři uvedeném 
v příloze č. 1: Žádost krajského úřadu – soupis škol ministerstvu (poštou i elektronicky) do 
21. ledna 2010 (rozhodující je termín doručení nebo osobního podání do podatelny 
ministerstva, nikoli poštovní razítko). V žádosti uvede požadavky na asistenty pedagoga 
působící v jednotlivých školách zřizovaných obcí, svazkem obcí nebo krajem, nebo 
školách zřizovaných jinou právnickou nebo fyzickou osobou (tzv. „školy soukromé“). 
Krajský úřad přiloží kopie dokladů osvědčujících souhlas krajského úřadu se zřízením 
nových funkcí asistentů pedagoga. Navýšení počtu pracovních míst asistentů pedagoga 
oproti loňskému roku musí být zdůvodněno zejména zvýšeným počtem dětí, žáků a 
studentů se sociálním znevýhodněním.  
Právnické osoby zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a 
právnické osoby zřizované ministerstvem zašlou vyplněnou přílohu č. 2: Žádost školy  
přímo na ministerstvo (poštou i elektronicky) do 21. ledna 2010 (rozhodující je termín 
doručení nebo osobního podání do podatelny ministerstva).  

Ministerstvo poskytne finanční prostředky podle programu v souladu s § 163 odst. 1, 
školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje a právnickým 
osobám formou dotace, popřípadě v rámci finančního vztahu příspěvkové organizace 
k ministerstvu.  
Krajský úřad podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona přidělí poskytnuté finanční 
prostředky v souladu s jejich účelovým určením právnickým osobám vykonávajícím 
činnost škol a školských zařízení, a to v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace 
adresovaným příslušnému kraji ministerstvem. Ministerstvo v rozhodnutí adresovaném 
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kraji identifikuje jednotlivé právnické osoby a uvede výši finančních prostředků určenou 
na přidělení jednotlivým právnickým osobám. 
 

 
URČENÍ  DOTACE: 

 
Dotace je určena na funkci asistenta pedagoga zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona.  
Dotaci lze použít pouze na financování funkcí asistentů pedagoga obsazených osobami 
s odpovídající odbornou kvalifikací stanovenou v § 20 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Na asistenta pedagoga, který má pouze základní vzdělání a vztahuje se na něj § 32 zákona 
č. 563/2004 Sb., lze dotaci použít pouze za předpokladu, že nejpozději do 3 měsíců od 
nástupu do práce zahájil studium akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty 
pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Dotaci lze použít pouze na činnosti asistenta pedagoga přímo vedoucí k udržení dětí, žáků 
a studentů se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Tímto se rozumí 
aktivity definované:  
- § 7 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,   
- sekcí III. odst. 2-3 Informace MŠMT čj. 14 453/2005-24 k zabezpečení vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence,  
- a přílohou 8 vyhlášky č. 412/2006 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  
Dotaci naopak nelze použít na takové činnosti asistenta pedagoga, které jsou náplní práce 
ostatních pedagogických či nepedagogických pracovníků školy.  

Školy nemohou financovat asistenta pedagoga z tohoto programu a zároveň z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, 
oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách – akce „EU 
peníze školám“. Jinými slovy nesmí dojít k dvojímu financování téhož. 
 
Uvedený program není jediným zdrojem financování asistentů pedagoga – podle závazné 
směrnice č.j. 28768/2005-45, čl. II, bod c), jsou krajské úřady povinny vyčlenit finanční 
prostředky do tzv. rezervy a věnovat přitom zvláštní pozornost funkci asistenta pedagoga 
podle § 16, odst. 1 školského zákona. 
 
V případě nedočerpání je možné zbylé prostředky poskytnout těm, kde se potřeba uvedené 
funkce projeví dodatečně, v průběhu kalendářního roku. 
 
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ : 
 
Příjemce je povinen dotaci s poskytovatelem finančně vypořádat v termínech stanovených 
vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem. Příjemce 
dotace předá poskytovateli dotace též věcné vyhodnocení užití finančních prostředků 
zpracované k 31. 1. 2011.  
  
POSKYTNUTÁ DOTACE: 
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Výše poskytnuté dotace bude vycházet u škol zřízených krajem z příslušných platových 
tarifů podle § 123 a zvláštního příplatku podle § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, školy soukromé a církevní uzavírají s asistenty smlouvy, přičemž vycházejí z výše 
uvedených platových tarifů.  
 
PŘILOHY: 
 
Příloha č. 1 – Žádost krajského úřadu – soupis škol  
Příloha č. 2 - Žádost školy  
 
Žádost zašlete na adresu: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor rovných příležitostí ve školství 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
+ elektronicky na adresu: kropackovam@msmt.cz 
Kontaktní osoba: 
Ing Milada Kropáčková 
Tel: 224 398 232 
 
 Žádosti přijaté ve stanoveném termínu budou vyhodnoceny a o výsledcích budou 
žadatelé informováni nejpozději: do 27. 2. 2010. 
 
Na dotaci není právní nárok! 

 
    Mgr. Klára Laurenčíková 

    náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 

 
 
 
 


