
VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k 
předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci 

programu 133 320 Podpora zajištění vybraných 
investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem 
žádostí do programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných 
opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami . 
V tomto programu poskytuje MŠMT investiční dotace na pořízení kompenzačních 
pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen 
„žák“) s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb 
podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb.  
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Konkrétní výčet kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 
pomůcek, jež lze ze strany školských poradenských zařízení doporučovat jako podpůrné 
opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb konkrétního žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami, obsahuje příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, označená jako Přehled 
podpůrných opatření. Nejnižší předpokládaná pořizovací cena kompenzační 
pomůcky a speciální učební pomůcky musí převyšovat 40 000 Kč u hmotného majetku, 
resp. 60 000 Kč u nehmotného majetku.  

Příjemci dotace jsou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení všech zřizovatelů s vyšším počtem žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dlouhodobou potřebou využívání daných pomůcek a dále právnické 
osoby, zřizované MŠMT nebo krajem, které již nyní plní nebo z rozhodnutí zřizovatele 
budou plnit po 1. září 2016 úlohu výpůjčoven kompenzačních pomůcek, speciálních 
učebnic a speciálních učebních pomůcek (tj. právnické osoby vykonávající činnost 
střediska služeb školám podle § 12 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
nebo právnické osoby vykonávající činnost školského poradenského zařízení podle § 
116 školského zákona).  



Dotace budou MŠMT poskytovány průběžně. Žádosti v předepsaném formátu včetně 
povinných příloh se předkládají Oddělení investic MŠMT.  
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