Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22

Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a usnesením vlády č. 1660 ze dne 21. prosince 2005 k Národnímu plánu
výuky cizích jazyků s akčním plánem pro období 2005 - 2008 tento rozvojový program ve vzdělávání
(dále jen „program“):
Čl. 1
Cíl Programu
(1) Cílem programu je v rámci podpory mnohojazyčnosti podpořit výuku méně vyučovaných cizích
jazyků v základních školách. Za méně vyučovaný cizí jazyk se považují všechny cizí jazyky kromě
anglického a německého.
(2) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování
finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na
úhradu nákladů, které právnické osobě vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském
rejstříku (dále jen „právnická osoba“) vznikly při výuce méně vyučovaných cizích jazyků v souladu
s projektem podaným v tomto programu. Náklady podle předchozí věty tvoří náklady na platy,
náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na úhradu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady
vyplývající z pracovněprávních vztahů.
(3) Program se vyhlašuje na období kalendářního roku 2007 1).
Čl. 2
Vymezení žadatelů
O poskytnutí finančních prostředků podle čl.1 odst.2 mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů.
Čl. 3
Základní parametry projektu
(1) Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 2 obsahuje náležitosti podle přílohy č. 1 k tomuto
vyhlášení programu. Součástí žádosti je projekt výuky méně vyučovaných cizích jazyků ve volitelných
nebo nepovinných předmětech v souladu s § 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
(2) Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt. Projekt může zahrnovat výuku nejvýše dvou
cizích jazyků, každého o minimální týdenní dotaci 2 vyučovacích hodin.
(3) Pro každý cizí jazyk v rámci projektu lze ve škole vytvořit pouze jednu skupinu žáků, která však
může být tvořena žáky z více tříd i více ročníků. V souladu s § 5 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
lze cizí jazyk jako volitelný nebo nepovinný předmět vyučovat ve skupině o nejméně 7 žácích
a nejvýše 24 žácích.

Za účelem podpory výuky méně vyučovaných cizích jazyků v základních školách v prvním pololetí kalendářního roku 2008 se
předpokládá vyhlášení dalších rozvojových programů ve vzdělávání, které budou obsahově i organizačně navazovat na tento
program.
1)

(4) Výuka cizího jazyka musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
(5) Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na
právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
(6) I v případě, že předkládaný projekt má být zčásti uskutečněn také v kalendářním roce 2008,
musí být v žádosti předložen celý projekt, včetně rozpočtu. V rámci rozpočtu musí být také přesně
vyčísleny náklady, na jejichž úhradu požaduje právnická osoba dotaci podle čl. 1 odst. 2
v kalendářním roce 2007.
(7) Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu
nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu
v kalendářním roce 2008.
Čl. 4
Předkládání žádostí
(1) Žádost včetně příloh předkládá právnická osoba ve dvou písemných vyhotoveních a zároveň
v elektronické kopii. Nepřijímají se projekty zaslané faxem.
(2) Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Programu.
(3) Žádosti se zasílají na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
(4) Obálka bude označena slovy „Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 2007“.
(5) Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 16. března 2007 (tato lhůta je zachována, je-li
nejpozději 16. března 2007 podána žádost u ministerstva nebo je-li nejpozději tento den podána
držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu).
(6) Zaslané projekty ministerstvo právnickým osobám nevrací.
Čl.5
Hodnocení žádostí a výběr projektů
(1) Doručené žádosti budou vyhodnoceny a výsledky výběrového řízení zveřejněny nejpozději do
27. dubna 2007 na internetových stránkách ministerstva.
(2) Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví výběrovou komisi. Komise provede zhodnocení
předložených projektů a navrhne ministerstvu projekty ke schválení. O přidělení dotace rozhodne
náměstek ministryně skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání.
(3) Právnické osoby, kterým byla přidělena dotace v rámci programu Podpora méně vyučovaných
cizích jazyků v roce 2006 a které chtějí v programu pokračovat, musí podat žádost pro rok 2007.
Pokud bude projekt zpracován v souladu s tímto programem, budou vzhledem k zajištění návaznosti
výuky zařazeny do programu přednostně.
(4) Ministerstvo vyrozumí právnické osoby o tom, zda jim bude poskytnuta dotace.
Čl. 6
Financování programu ze státního rozpočtu
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů
na základě výsledků vyhodnocení projektů podle čl. 5. Na poskytnutí finančních prostředků
ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí
dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.
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(2) Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo
stanoví účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s čl. 1 odst. 2.
(3) V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské
společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,
poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje
příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.
(4) Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí
adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě
uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu
v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám při
poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají z programu) a další povinnosti nezbytné
pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.
(5) V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,
poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží
povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného,
efektivního a hospodárného financování programu.
Čl. 7
Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů:
(1) Veřejnoprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky podle § 163 odst. 1 u právnických
osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti
podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Ministerstvo bude provádět finanční kontrolu u
krajských úřadů a právnických osob vykonávajících činnost základních škol, jimž budou finanční
prostředky poskytovány podle § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona.
(2) Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto Programu se provádí podle vyhlášky č. 551/2004 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v rozhodnutí
vydaném podle čl. 6 odst. 4 a 5.
(3) Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto Programu, provedou věcné vyhodnocení
projektu na formuláři v Příloze č. 2 tohoto Programu. Věcné vyhodnocení projektu zašle právnická
osoba na adresu uvedenou v čl. 4 odst. 3, a to do 28. září 2007 v případě, že projekt bude ukončen
do 31. srpna 2007, v ostatních případech do 31. ledna 2008.
Čl. 8
Účinnost
Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 19. února 2007.

Ing. Petr Špirhanzl
náměstek ministryně
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Příloha č. 1
Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu
v roce 2007
Evidenční číslo:……………………………………………………
(doplní MŠMT)
Název poskytovatele dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název dotačního programu

Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě
Název právnické osoby
Obec
PSČ

Kraj

Ulice
Č.p.

Č.o.

Telefon

Fax

E-mail
Prezentace na Internetu

http://

IČO

IZO

Číslo účtu
u peněžního ústavu
Adresa příslušného finančního
úřadu
Zřizovatel právnické osoby
Adresa zřizovatele školy

2. Ředitel/ka školy
Jméno ředitelky/ředitele školy
Telefon
Email

3. Charakteristika školy
Celkový počet žáků
Celkový počet tříd
Vzdělávací program

4. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v roce 2007
Název projektu
(max. 140 znaků)
Doba realizace projektu

rok

(označte křížkem měsíce)

07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 rok 01 02 03 04 05 06 07 08
08

Místo realizace projektu
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Anotace projektu (max. 600
znaků, bude zveřejněna)
Cizí jazyk

1. cizí jazyk

2. cizí jazyk

Počet žáků ve skupině

1. cizí jazyk

2. cizí jazyk

Počet vyučovacích hodin týdně

1. cizí jazyk

2. cizí jazyk

Předmět povinný (P) /
volitelný (V) / nepovinný (N)

1. cizí jazyk

2. cizí jazyk

5. Charakteristika skupiny / skupin žáků

6. Personální zajištění výuky
Výuka musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb.

7. Materiální a prostorové zajištění výuky

8. Zdůvodnění a podrobný popis jednotlivých položek rozpočtu
Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě

9. Další údaje o projektu

10. Rozpočet projektu celkem (v Kč, všechny položky zaokrouhlete na celé tisíce Kč)
Pokyn k vyplnění:
Uvedou se celkové náklady projektu, včetně vlastního vkladu žadatele (např. na učebnice v položce ostatní běžné výdaje).
Druh výdajů

2007

Neinvestiční výdaje celkem
z toho platy, OON, odvody, FKSP celkem
z toho ostatní běžné výdaje celkem

5

2008

celkem

11. Rozpočet dotace požadované od ministerstva - celkem (v Kč)
Pokyn k vyplnění:
Uvede se výše požadované dotace, v které nemohou být zahrnuty ostatní běžné výdaje.
Požadovanou částku v rubrice „položka rozpočtové skladby 5323 celkem“ je nutno zaokrouhlit na celé tisíce Kč. Rozdělení celkové
částky na jednotlivé články (platy, OON, odvody, FKSP) se pak vypočítá z této zaokrouhlené celkové částky a výsledek se zaokrouhlí
na celé Kč..
Druh výdajů

2007

2008

celkem

položka rozpočtové skladby 5323 celkem
z toho čl. 01: platy
z toho čl. 02: OON
z toho čl. 03: odvody
z toho čl. 04: FKSP

12. Potvrzení žádosti
Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní
příloze.
Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané finanční závazky
vůči státu.
Ředitel/ka školy potvrzuje, že projekt schválil/a a doporučil/a k předložení do dotačního programu.
Datum:
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy
otisk razítka školy
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Příloha č. 2
Věcné vyhodnocení projektu
Číslo rozhodnutí
Název projektu
Název právnické osoby
IZO školy

Věcné vyhodnocení projektu:
Zde škola uvede zejména: údaje o projektu (vyučovaný cizí jazyk, počty žáků ve skupinách, počet vyučovacích hodin týdně,
charakteristika skupin žáků, personální, materiální a prostorové zajištění výuky, další podstatné informace o realizaci projektu).
(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.)

Poskytnutá dotace v roce 2007 (v Kč):
položka rozpočtové skladby 5323 celkem
z toho čl. 01: platy
z toho čl. 02: OON
z toho čl. 03: odvody
z toho čl. 04: FKSP
Skutečné čerpání v roce 2007 (v Kč):
položka rozpočtové skladby 5323 celkem
z toho čl. 01: platy
z toho čl. 02: OON
z toho čl. 03: odvody
z toho čl. 04: FKSP
Datum:
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy
otisk razítka školy

