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Příloha č. 3 
K č. j.: MSMT-5773/2016-1 

 
 

Podrobné pokyny  
pro zpracování návrhu krajského úřadu na podpoření víceoborových a jednooborových tříd 

ve vybraných středních školách v územní působnosti MŠMT v termínu do 14. října 2016.  
 

Návrhy zpracují krajské úřady v termínech stanovených v rozvojovém programu podle níže 
uvedených vzorů a tabulek ve formátu Excel. 

 
Přehled - seznam vybraných oborů vzdělání, které budou podporovány rozvojovým 
programem. Součástí seznamu oborů vzdělání bude zdůvodnění výběru oborů vzdělání skupin 
oborů vzdělání neuvedených v rozvojovém programu v souladu s článkem 1 odstavec 2. 
Krajské úřady zpracují přehledy do přiložených tabulek ve formátu Excel a komentář 
k jednotlivým bodům ve formátu Word. Obory vzdělání budou uvedeny podle Nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a odděleně podle stupňů vzdělání a kategorií 
dosaženého vzdělání v pořadí L0, M, H a E. Podrobné zdůvodnění, z jakých důvodů jsou 
navrženy uvedené obory vzdělání, které nejsou obsaženy ve skupinách oborů vzdělání 
podporovaných tímto rozvojovým programem, bude uvedeno v příloze ve formátu Word.  

 Sloupec A – bude uvedena kategorie dosaženého vzdělání v pořadí L0, E, H, a M 
 Sloupec B – bude uveden kód oboru vzdělání podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Sloupec C – bude uveden název oboru vzdělání podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam bude uveden v přiložené tabulce s názvem Obory.  
 
Přehled vybraných středních škol s uvedením oborů vzdělání, které budou podporovány 
rozvojovým programem, Názvy a adresy navržených podpořených škol budou uvedeny podle 
rejstříku škol a školských zařízení a podle zřizovatelů v pořadí školy zřizované krajem, školy 
zřizované obcí a  školy zřizované fyzickými či právnickými osobami. Údaje budou uvedeny 
v přiložené tabulce s názvem Škola.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uveden kód oboru vzdělání. 
 Sloupec D – bude uveden název oboru vzdělání.  

 
Vyjádření a doklady, které potvrdí splnění kritérií uvedených v článku 5, body d) a e). Budou 
uvedeny v textové podobě ve formátu Word. 
 
Předběžný návrh přidělení výše finančních prostředků vybraným středním školám ve své 
působnosti. Krajské úřady zpracují přehledy navržených škol ve své působnosti s uvedením 
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celkové výše finančních prostředků navržených příslušným školám v rámci rozvojového 
programu s názvem Podpora odborného vzdělávání školního roku 2016/2017 v tabulce v listu 
Celkem FP.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na víceoborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec D – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na jednooborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec E – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na jednooborové a víceoborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec F – bude uvedena celková výše nevyužitých finančních prostředků 
na rozvojový program.  

V řádku s názvem Celkem v kraji budou uvedeny celkové výše navržených finančních 
prostředků na víceoborové třídy, na jednooborové třídy a celkem v kraji včetně prostředků 
nevyužitých na rozvojový program. 

 
V případě zařazení středních škol zřizovaných fyzickými či právnickými osobami do 
rozvojového programu, upřesněný požadavek na změnu závazných ukazatelů účelově 
poskytnutých finančních prostředků spočívajících v náhradě mzdových prostředků prostředky 
pro střední školy zřizované fyzickými či právnickými osobami. Krajský úřad uvede v dopisu 
celkovou výši finančních prostředků na příslušné období přidělenou kraji a z toho, požadované 
výše finančních prostředků na soukromé školy a požadované výše finančních prostředků 
na školy zřizované krajem a obcí. 
 
V případě, že ve výběru středních škol budou uvedeny střední školy zřizované registrovanými 
církvemi a náboženskými společnostmi, žádosti středních škol zřizovaných registrovanými 
církvemi a náboženskými společnostmi do rozvojového programu k vyřízení a poskytnutí 
finančních prostředků MŠMT zašle krajský úřad se svým stanoviskem MŠMT. 
 
Požadavky na stanovení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků na období 8. - 
12. měsíc roku 2016. Krajské úřady požádají o stanovení limitu přepočteného počtu 
pedagogických pracovníků na období 8. - 12. měsíc roku 2016.  Krajský úřad uvede limit 
přepočteného počtu pedagogických pracovníků na období 8. - 12. měsíc roku 2016.  V případě, 
že nebude požadovat stanovení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků, tyto 
skutečnosti zdůvodní v textové podobě ve formátu Word. 

 
Podrobné pokyny  

pro zpracování návrhu krajského úřadu na podpoření víceoborových a jednooborových tříd 
ve vybraných středních školách v územní působnosti MŠMT v termínu do 6. ledna 2017.  

 
Krajské úřady předloží přehled případných změn ve víceoborových a jednooborových třídách 
žáků všech ročníků ve středních školách ve své působnosti MŠMT zaznamenaných v měsících 
říjen – prosinec 2016 v termínu do 6. ledna 2017 a požadavky změn na období 1. – 8. měsíc 
2017.  
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Návrhy budou obsahovat: 
 
Změny v počtech víceoborových a jednooborových tříd, včetně změn v počtech žáků těchto 
tříd. Krajské úřady uvedou změny v porovnání se stavem k 14. 10. 2016 v tabulkách formátu 
Excel v listu Změna. 
 
Změny limitů přepočtených počtů pedagogických pracovníků. Krajské úřady požádají 
o stanovení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků na období 1. - 8. měsíc roku 
2017.  Krajský úřad uvede limit přepočteného počtu pedagogických pracovníků na období 1. - 
8. měsíc roku 2017.  V případě, že nebude požadovat stanovení limitu přepočteného počtu 
pedagogických pracovníků, tyto skutečnosti zdůvodní v textové podobě ve formátu Word. 
 
Změny závazných ukazatelů účelově poskytnutých finančních prostředků spočívajících 
v náhradě mzdových prostředků prostředky pro střední školy zřizované fyzickými či 
právnickými osobami. V případě zařazení středních škol zřizovaných fyzickými či právnickými 
osobami do rozvojového programu, upřesněný požadavek na změnu závazných ukazatelů 
účelově poskytnutých finančních prostředků spočívajících v náhradě mzdových prostředků 
prostředky pro střední školy zřizované fyzickými či právnickými osobami. Krajský úřad uvede 
v dopisu celkovou výši finančních prostředků na příslušné období přidělenou kraji a z toho, 
požadované výše finančních prostředků na soukromé školy a požadované výše finančních 
prostředků na školy zřizované krajem a obcí. 
 
Návrh výše poskytovaných finančních prostředků školám. Krajské úřady zpracují přehledy 
změn ve školách ve své působnosti s uvedením změny celkové výše finančních prostředků 
navržených příslušným školám v rámci rozvojového programu na období 1. – 8. měsíc školního 
roku 2016/2017 v tabulce v listu Celkem FP.  

 Sloupec A – bude uveden název a adresa školy podle zápisu v rejstříku škol a  školských 
zařízení. 

 Sloupec B – bude uveden kód zřizovatele (kraj, obec a soukromá fyzická či právnická 
osoba). 

 Sloupec C – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na víceoborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec D – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na jednooborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec E – bude uvedena celková výše navržených finančních prostředků 
na jednooborové a víceoborové třídy příslušné škole. 

 Sloupec F – bude uvedena celková výše nevyužitých finančních prostředků 
na rozvojový program.  

V řádku s názvem Celkem v kraji budou uvedeny celkové výše navržených finančních 
prostředků na víceoborové třídy, na jednooborové třídy a celkem v kraji včetně prostředků 
nevyužitých na rozvojový program. 
 


