
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA ROK 2011 
POSÍLENÍ PLATOVÉ ÚROVNĚ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ S 
VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2011 rozvojový 
program č.j. 29 127-2010-26 ve vzdělávání: 
1.    Základní vymezení a cíle programu 
1.1   Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost škol či školských 
zařízení zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí zapsaných do školského rejstříku („dále jen „právnická 
osoba“) finanční prostředky účelově určené na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„pedagogický pracovník s vysokoškolským vzděláním“). 
1.2   Kdo je pedagogický pracovník s vysokoškolským vzděláním, je uvedeno v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto vyhlášení. 
2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program 
2.1   Právnická osoba obdrží finanční prostředky na evidenční přepočtený počet pedagogických 
pracovníků s vysokoškolským vzděláním a odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na plně zaměstnané k 1. prosinci 2010 dle přílohy č. 2, která 
je nedílnou součástí tohoto vyhlášení. 
2.2   Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 
odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2011 na zvláštní účet kraje. Finanční prostředky 
poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené 
rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel 
podle bodu 1.1. 
2.3   Krajský úřad obdrží finanční prostředky na evidenční přepočtený počet pedagogických pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním, na plně zaměstnané k 1. prosinci 2010 vykázané jednotlivými školami a 
školskými zařízeními podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí vyhlášení. 
3.    Předkládání žádostí 
3.1   Právnická osoba, která odměňuje podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, předloží žádost 
podle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15. prosince 2010. 
V odůvodněných případech může krajský úřad prominout zmeškání lhůty pro zaslání žádosti, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě. 
3.2   Krajské úřady předloží sumarizované požadavky na formuláři uvedeném v příloze č. 3 tohoto 
vyhlášení nejpozději do 31. prosince 2010 písemně přímo odboru 26 MŠMT a současně na e-mailovou 
adresu:rehorko@msmt.cz a Maria.Vondrova@msmt.cz. Nedodržení této lhůty nemá vliv na poskytnutí 
finančních prostředků krajskému úřadu v tomto programu. 
4.   Ekonomické zabezpečení rozvojového programu 
Maximální výše ekonomického zabezpečení na tento rozvojový program je 2,1 mld. Kč včetně 
zákonných odvodů. 
5.   Další ustanovení 
Rozvojový program se vyhlašuje na období od ledna do prosince 2011 s tím, že nejpozději v červnu 2011 
bude vyhlášena 2. etapa rozvojového programu, ve které školy a školská zařízení předloží upřesněné 
údaje o evidenčním přepočteném počtu pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním na plně 
zaměstnané, podle stavu ve školním roce 2011/2012. 
6.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu 
Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod 
přiděleným účelovým znakem 33027 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků 
roku 2011, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 
  
Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010. 
     
                                                                                                             Ing. Ladislav Němec 
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Přílohy: 
1.  Metodická pomůcka pro ředitele škol k realizaci rozvojového programu MŠMT na rok 2011 - 
Pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů Příloha č.1 k č.j. 29 127-2010-26.doc 
2.  Formulář pro podání „Žádostí“ právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení podle 
bodu 2.1 Příloha č. 2 k č.j.29 127-2010-26.doc 
3.  Formulář pro podání „sumářů“ krajskými úřady odboru 26 MŠMT Příloha č.3 k č.j. 29127-2010-26.doc 

 

http://www.msmt.cz/file/13278/download/
http://www.msmt.cz/file/13292/download/
http://www.msmt.cz/file/13281/download/

