Č. j. MSMT-22140/2020-1
Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních
programů na nepedagogických fakultách VVŠ specificky zaměřených na přípravu učitelů
s deficitními aprobacemi na rok 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také jen „ministerstvo“) vyhlašuje podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, na základě schváleného rozpisu rozpočtu vysokých škol na rok
2020, podle čl. 22 odst. 4 „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým
školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č. j. MSMT-1753/2020-2 ze dne
30. ledna 2020, (dále jen „Pravidla“) a v souladu s interními předpisy ministerstva Podnět
k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky (dále jen „Fond“) na podporu
studijních programů na nepedagogických fakultách VVŠ specificky zaměřených na přípravu
učitelů s deficitními aprobacemi na rok 2020 (dále jen „Podnět“).
I. Poskytovatel finančních prostředků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
II. Období realizace
Rok 2020
III. Cíl – věcné zaměření
Cílem podpory je vytvoření příznivějších finančních podmínek pro studijní programy zaměřené
na vzdělávání budoucích učitelů ve studijních programech vzdělávajících budoucí učitele
v nedostatkových aprobacích, konkrétně v matematice, fyzice, chemii, biologii a informatice,
na nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol (dále jen „VVŠ).
Poskytnuté prostředky budou využity k vytváření podmínek pro navýšení počtů studentů
a následně absolventů v dotčených studijních programech, ke zvyšování kvality výuky
navýšením prostředků v materiálně-technické oblasti výuky, zkvalitňování didaktických
praktik a personálního zabezpečení i vytváření motivačních nástrojů pro následnou stabilizaci
absolventů ve školském sektoru a další související činnosti.
IV. Odůvodnění potřebnosti
Podpora této aktivity je jedním ze souboru opatření ministerstva, reagujících na přetrvávající
nedostatek pedagogů přírodovědných a technických předmětů na základních a středních
školách. Na základě dlouhodobě vyhodnocované zpětné vazby z regionálního školství byly do
deficitních oborů zahrnuty obory matematika, fyzika, chemie, biologie a informatika.
Rozhodnutí řešit tuto podporu samostatnou výzvou je v souladu s objektivně vnímanou
společenskou prioritou. Rok 2020 je z hlediska této podpory prostřednictvím Fondu F rokem
ověřovacím (pilotním), od roku 2021 se její realizace předpokládá již v rámci ukazatele P
rozpisu rozpočtu vysokých škol. Jedná se současně o narovnání stavu, kdy vzdělávání
budoucích učitelů v uvedených aprobacích bylo na nepedagogických fakultách VVŠ často
realizováno ve studijních oborech, které byly za kódování používaného do nabytí účinnosti
zákona 137/2016 Sb., jímž byl novelizován zákon o vysokých školách (dále jen „staré“
kódování) zahrnuty v neučitelských studijních programech, a které se z tohoto důvodu do již
dříve realizované podpory učitelských studijních programů nedostaly.
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V. Účel poskytnutých prostředků
Účelem Podnětu je navýšit příspěvek poskytovaný VVŠ podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona
o vysokých školách na vzdělávací a ostatní tvůrčí činnost o další prostředky, účelově zaměřené
na rozšíření a prohloubení vzdělávací a ostatní tvůrčí činnosti v dotčených studijních
programech.
VI. Okruh oprávněných žadatelů
Finanční podpora je určena všem VVŠ, ve kterých jsou na nepedagogických fakultách
realizovány studijní programy, specificky zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů
s deficitními aprobacemi.
VII. Předkládání žádostí
Žádost o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT (dále jen „žádost“)
musí být předložena na příslušném formuláři Žádosti, vč. Přílohy, který je publikován na
webových stránkách ministerstva:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zadosti-o-poskytnuti-prispevkudotace-z-fondu-9
VVŠ předloží žádost v souladu s Pravidly, která jsou k dispozici na webových stránkách
ministerstva:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-adotaci-verejnym-vysokym-7
Žádost podává rektor VVŠ, případně zmocněný prorektor, k rukám náměstka pro řízení sekce
vysokého školství, vědy a výzkumu.
Náležitosti žádosti:
- název Podnětu;
- název projektu;
- označení žadatele, jeho název, právní forma, adresa sídla a IČ osoby;
- základní informace o řešiteli;
- požadovaná částka na příspěvek;
- účel, na který mají být prostředky použity (anotace, zdůvodnění potřebnosti, cíle projektu,
vazba projektu na dlouhodobý/strategický záměr VVŠ a ministerstva (přesný odkaz nebo
citace);
- popis konkrétních aktivit, které VVŠ uskuteční v rámci předloženého projektu a které budou
směřovat k naplňování cílů Podnětu;
Aktivity realizované v rámci této podpory by měly být zaměřené především do těchto oblastí:
-

-

Zkvalitnění výuky s akcentem na podporu pedagogických praxí, spolupráci oborových
didaktiků VVŠ s odborníky z praxe a učiteli SŠ a ZŠ, inovaci stávajících předmětů a sylabů
s využitím nových médií, zajištění kvalitních didaktických pomůcek (i softwarových),
včetně zajištění jejich používání.
Podpora nově akreditovaných oborů 5ti-letého studia v požadovaných učitelských
kombinacích.
Snížení studijní neúspěšnosti související s lepším personálním zabezpečením těchto oborů
Přímá finanční podpora pro uvádějící učitele.
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-

Stabilizace a perspektiva absolventů pomocí aktualizace nabídky kurzů celoživotního
vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výše uvedené aktivity jsou pouze příkladem možných aktivit.
- harmonogram projektu s uvedením jednotlivých etap jeho realizace;
- relevantní monitorovací indikátory - kontrolovatelné výstupy, jejichž prostřednictvím lze
doložit míru naplňování stanovených cílů projektu. Součástí žádosti bude popis indikátorů
a stanovení hodnot na začátku řešení projektu a cílových hodnot při dokončení projektu.
Indikátory musí být měřitelné, reálné a přiměřeně ambiciózní;
- rozpočet projektu: celkový rozpočet projektu (z toho případnou finanční spoluúčast VVŠ,
požadavek z Fondu, ostatní zdroje); částka požadovaná z Fondu bude členěna na kapitálové
a běžné náklady (z toho vyjádřeny zvlášť osobní náklady); požadovaná částka z Fondu bude
odůvodněna ve vztahu k obsahu projektu a jeho cílům;
- čestné prohlášení žadatele, že aktivity, na které VVŠ žádá finanční podporu, nejsou
financovány z jiných veřejných zdrojů, než které jsou uvedeny v návrhu projektu a že žadatel
provedl kontrolu povinných náležitostí a odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených
v žádosti.
Lhůta pro podání žádostí je 30 dnů ode dne zveřejnění Podnětu na webových stránkách
ministerstva.
Způsob doručení žádostí
Pro doručení Žádosti je preferována elektronická forma podání do datové schránky
ministerstva, ID: vidaawt. Žádost lze doručit i v listinné podobě poštou nebo osobně na
podatelnu ministerstva.
VIII. Způsob hodnocení žádostí
Žádosti vyhodnotí Odborné grémium Fondu (článek 1 Přílohy 1 Pravidel). Hodnocení žádostí
bude probíhat v souladu s Pravidly (článek 2 Přílohy 1 Pravidel) ve lhůtě do jednoho měsíce
ode dne ukončení termínu podání.
V rámci hodnocení bude posuzováno:
o soulad cílů projektu s cíli Podnětu;
o kvalita a relevance definovaných cílů a monitorovacích indikátorů a vazba projektu na
dlouhodobý/strategický záměr VVŠ a ministerstva;
o hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložení navrhovaných nákladů na řešení projektu;
o formální náležitosti projektu a úroveň jeho zpracování, včetně příloh
Ministerstvo připouští odstranění vad žádosti, možnost doložení dalších podkladů nebo údajů
nezbytných pro vydání rozhodnutí, případně úpravu žádosti na základě doporučení
ministerstva.
V případě, že předložená projektová žádost nebude doporučena k financování, může VVŠ
předložit přepracovaný projekt do druhého kola hodnocení v termínu určeném ministerstvem
po hodnocení projektů v prvním kole.
IX. Výše finanční alokace a způsob výpočtu finanční částky pro jednotlivé VVŠ
Finanční prostředky na realizaci výše uvedené podpory jsou 30 mil. Kč.
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Mechanismus pro výpočet maximální možné výše finanční podpory, o kterou mohou
jednotlivé VVŠ požádat, se zakládá na těchto vstupních údajích:
-

Počty aktivních studií mimo doktorské studijní programy k 31. 10. 2017, 2018 a 2019 ve
studijních programech nedělících se na studijní obory, ve kterých se vzdělávají budoucí
učitelé v deficitních aprobacích, a dále ve studijních oborech, ve kterých se vzdělávají
budoucí učitelé v deficitních aprobacích.

-

Počty absolvovaných studií mimo doktorské studijní programy v intervalech od 1. 11. 2016
do 31. 10. 2017, od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 a od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 ve
studijních programech nedělících se na studijní obory, ve kterých se vzdělávají budoucí
učitelé v deficitních aprobacích, a dále ve studijních oborech, ve kterých se vzdělávají
budoucí učitelé v deficitních aprobacích.

-

V obou případech u programů se „starým“ kódováním se jedná o studia ve studijních
programech nedělících se na studijní obory, respektive studijních oborech libovolného
studijního programu, jejichž kód obsahuje čtyřčíslí: 1101, 1103, 1407, 1501, 1701, 1702,
1801, 1802, 7503, 7504 a 7507, a které mají současně v názvu slova „učitelství“ nebo
„vzdělávání“. Dále o studia s jinými kódy nebo s absencí uvedených slov, kde jsou
vzděláváni budoucí učitelé v deficitních aprobacích. U programů s „novým“ kódováním se
v obou případech jedná zejména o studia ve studijních programech s klasifikací ISCED (2. 5. pozice kódu) 0114, zaměřených na deficitní aprobace, a studia ve studijních
programech s klasifikací ISCED v deficitních oborech s oblastí vzdělávání (7. a 8. pozice
kódu) 30.

-

Zdrojem dat jsou u programů se „starým“ kódováním informace poskytnuté VVŠ na
základě požadavku na jejich specifikaci, zaslaného vysokým školám dopisem č. MSMT15269/2020-1 ze dne 3. 4. 2020 (ověřené porovnáním se speciálními výstupy
z informačního systému SIMS), u programů s „novým“ kódováním jsou zdrojem dat
výstupy ze SIMS.

Postup výpočtu:
VVŠ je vypočten podíl na celkovém počtu studií a na celkovém počtu absolvovaných studií
ve studijních programech s deficitními aprobacemi, a to za fakulty, kde výše alokace na fakultu
převyšuje částku 50 tis. Kč. Do dalšího výpočtu vstupují údaje za specifikované tři roky/období
– jejich vážený průměr s váhami 2-3-5 -podíl na počtu studií s váhou 40 % a podíl na počtu
absolvovaných studií s váhou 60 %. Tímto postupem je pro každou VVŠ v daném segmentu
stanoven podíl z alokované finanční částky pro rok 2020.
Alokace pro jednotlivé VVŠ
Kód VVŠ
11000
12000
13000
14000
15000
17000
18000
21000
22000
23000
28000

Název VVŠ
Univerzita Karlova
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Masarykova univerzita
Univerzita Palackého v Olomouci
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
CELKEM

Podíl
14,44%
4,89%
4,77%
13,90%
19,98%
13,49%
13,31%
9,65%
3,26%
0,41%
1,91%
100,00%

Částka v Kč
4 331 623
1 467 672
1 430 384
4 171 141
5 992 582
4 047 693
3 992 112
2 893 738
977 163
122 738
573 153
30 000 000
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X. Způsob poskytnutí příspěvku
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (dále jen „rozhodnutí“) je v působnosti náměstka pro řízení
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Finanční prostředky budou v návaznosti na vydání
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku poskytnuty jednorázově.
XI. Pravidla financování
Poskytnuté finanční prostředky musí být čerpány v souladu se zákonem o vysokých školách,
rozpočtovými pravidly a Pravidly, přičemž pro projekty předložené na základě tohoto Podnětu
platí dále následující ustanovení:
Z přiděleného příspěvku na řešení jednotlivých projektů nesmí být oproti částkám uvedeným
v žádostech navýšena položka osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu).
Financování téhož výdaje z více veřejných zdrojů včetně OP VVV není dovoleno a bude
chápáno jak porušení podmínek Podnětu
XII. Možnosti změn
Příjemce nemusí předem žádat poskytovatele o schválení změn projektu a úprav rozpočtu,
které buď nepřesahují 5 % z jednotlivé položky rozpočtu projektu, nebo hodnotu 50 000 Kč.
Tuto skutečnost příjemce popíše a zdůvodní v závěrečné zprávě. Přesuny mezi kapitálovými
a běžnými prostředky podléhají souhlasu poskytovatele vždy. V ostatních případech se
postupuje v souladu s ustanovením Pravidel, Příloha 1, čl. 1, odst. 5.: „Dle platných Pravidel…
změna, která podstatně mění projekt samotný (věcná nebo finanční část projektu se mění více
než třetinově), se předkládá odbornému grémiu znovu k posouzení a následně o ní rozhoduje
náměstek. Ostatní změny jsou navrhovány k řešení přímo tajemníkem, členům grémia jsou
posílány pro informaci, rozhoduje o nich náměstek“.
XIII. Podmínky příjemce pro použití poskytnutých prostředků
Podmínky, jimiž bude příjemce v souvislosti s poskytnutím příspěvku vázán a které nelze
dovodit přímo z právních předpisů budou stanoveny v rozhodnutí.
XIV. Vyhodnocení projektu
VVŠ je povinna zpracovat a Ministerstvu předat závěrečnou zprávu o plnění projektu do
jednoho měsíce po ukončení projektu. Ve zprávě VVŠ mj. zhodnotí plnění stanovených cílů
i plnění monitorovacích indikátorů projektu a uvede jejich skutečně dosažené hodnoty.
V případě, že skutečně dosažená hodnota monitorovacích indikátorů nedosáhne cílových
hodnot stanovených v žádosti, a to o více než 20 %, může ministerstvo tuto skutečnost
zohlednit při rozhodování o poskytnutí podpory na projekty z FVP v následujících letech. Při
zjištění závažných nedostatků spojených s realizací projektů bude ministerstvo postupovat
podle ustanovení § 18a odst. 4 zákona o vysokých školách.
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XV. Finanční vypořádání poskytnutých prostředků
Finanční vypořádaní prostředků, poskytnutých na základě tohoto rozhodnutí, se provádí podle
§ 18a odst. 5 zákona o vysokých školách.
XVI. Kontrola použití příspěvku
Ministerstvo je oprávněno provádět u příjemce veřejnosprávní kontrolu dle § 39 rozpočtových
pravidel a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo provede u příjemce kontrolu za účelem prověření zjištěných skutečností
nasvědčujících tomu, že došlo k porušení rozpočtové kázně.
XVII. Porušení rozpočtové kázně
Za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel je
považováno porušení vymezených povinností, které jsou stanoveny v rozhodnutí.
Důsledkem porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést
na základě rozhodnutí místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové
kázně, případně penále za prodlení s jeho provedením ve výši částky, v jaké byla porušena
rozpočtová kázeň.
Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finanční
úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud při kontrole použití poskytnutých prostředků vznikne podezření, že došlo k porušení
rozpočtové kázně, je ministerstvo povinno postupovat podle § 14f rozpočtových pravidel,
případně podat podnět finančnímu úřadu k prověření této skutečnosti.
XVIII. Řízení o odnětí příspěvku
Dojde-li po vydání rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) rozpočtových
pravidel, může ministerstvo zahájit řízení o odnětí příspěvku.
Na řízení o odnětí příspěvku se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány podmínky
pro odnětí poskytnutých prostředků, vydá o tomto rozhodnutí.
Poskytnuté prostředky je možné odejmout za celé období, na které byly v daném roce
poskytnuty.
XIX. Účinnost
Podnět bude účinný dnem jeho zveřejnění na webových stránkách ministerstva.
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