Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování podle ŠVP
16 pilotním ZŠ
(pokračování projektů Pilot 1 a Pilot Z)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
č. j. 18 272/2007 – 22
V Praze dne 26.10. 2007
DODATEK Č. 1 K VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vyhlašuje tento dodatek k vyhlášení pokusného ověřování č. j. 18 272/2007-22:
Čl. 1
Za čl. 2 vyhlášení pokusného ověřování č. j. 18 272/2007-22 se vkládá nový čl. 2a, který
zní:
„Čl. 2a
1. V případě, že se v průběhu školního roku 2007/2008 sníží počet tříd školy, v nichž se
uskutečňuje vzdělávání v tomto pokusném ověřování, oproti stavu, podle kterého byly
poskytnuty finanční prostředky podle odstavce 2, nesmí daná právnická osoba
vykonávající činnost školy použít část prostředků poskytnutých podle odstavců 1 a 2 ve
výši odpovídající snížení počtu tříd a období od okamžiku, k němuž ke snížení došlo, do
konce školního roku 2007/2008.
2. Na období říjen - prosinec školního roku 2007/2008 budou právnickým osobám
vykonávajícím činnost základních škol uvedeným v příloze č.1 poskytnuty v souladu s §
163 odst. 1 školského zákona finanční prostředky na náklady vyplývající
z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 160 odst. 1 školského zákona, které právnickým
osobám vzniknou v přímé souvislosti s poskytováním vzdělávání v rozsahu navýšeného
počtu vyučovacích hodin podle čl. 1 odst. 2.
3. Finanční prostředky podle odstavce 1 budou poskytovány ve výši odpovídající násobku
částky 1 500 Kč a počtu tříd dané základní školy, a to jednorázově na období
říjen – prosinec 2007.
4. Příjemce dotace podle odstavce 1 je povinen v provést vyúčtování dotace v souladu s
vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem.“.
Čl. 2
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26.10. 2007.

RNDr. Jindřich Kitzberger
náměstek skupiny II

