Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na rok 2015
ze dne 11. 11. 2014, č. j.: MSMT-29711/2014
„Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové
ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců
umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje
na rok 2015 podle § 80 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):
Čl. 1
Základní vymezení a cíl programu
(1) Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu
právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“)
na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního
vzdělávání:
a) v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním
podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a
b) dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
(2) Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky
na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání
v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu žákům uvedeným v odstavci 1,
pokud činnost základní školy, o jejíž žáky se jedná, a školní družiny nebo školního klubu vykonává
tatáž právnická osoba.
(3) Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám:
a) ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci podle odstavce 1, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky,
v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
b) při poskytování mezd, platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu
a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům uvedeným v odstavci
1 a 2, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.
Čl. 2
Účelové a časové vymezení použití finančních prostředků
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na základě žádosti právnických osob, které
poskytují základní vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1.
(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 jsou určeny na:
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a) zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou
v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1,
b) zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona
poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků
a činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto
výdajů došlo v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst.
1,
c) zvýšené náklady právnické osoby na poskytování zájmového vzdělávání podle čl. 1 odst. 2,
pokud je zájmové vzdělávání žákům poskytováno bezúplatně, a to na úhradu výdajů uvedených
v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.
(3) V účelovém určení finančních prostředků se formou závazných ukazatelů stanoví výše
prostředků určených na platy, ostatní osobní náklady, pojistné na zákonné sociální a zdravotní
pojištění, odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady. Závazné
ukazatele se stanoví samostatně pro poskytování základního vzdělávání a zájmového vzdělávání
ve školní družině nebo školním klubu.
(4) Finanční prostředky (na úhradu nákladů, popř. výdajů dle čl. 2, odst. 2) přidělované
podle tohoto programu právnickým osobám budou moci být použity od data vydání rozhodnutí do
31.12.2015, na výdaje uskutečněné před datem vydání rozhodnutí být použity nemohou. Na
náklady vzniklé před datem vydání rozhodnutí budou moci být použity pouze za předpokladu, že
nebyly do data jeho vydání uhrazeny.
(5) Poskytnutí dotace podle tohoto programu nezakládá nárok příjemce na poskytnutí
dotace v následujících letech.
(6) Objem finančních prostředků, které mají být použity na neinvestiční dotaci uvedeného
rozvojového programu, je alokován v návrhu rozpočtu na rok 2015 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, ukazatele regionálního školství ÚSC.
(7) Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů
ze státního rozpočtu a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, není dovolena.
Čl. 3
Způsob podání žádosti a její formální náležitosti
(1) Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti právnické osoby předložené
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v jednom písemném a v jednom elektronickém
vyhotovení. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři žádosti, který je Přílohou č. 1
tohoto vyhlášení.
Adresa pro podání žádosti:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení koncepce vzdělávací soustavy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Elektronické podání žádosti: azylanti.rp@msmt.cz.
(2) Žádost musí být podána nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 hod (za včasné budou
považovány žádosti, které byly nejpozději ve stanoveném termínu předány žadatelem přímo
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podatelně ministerstva nebo byly tento den ministerstvu doručeny držiteli poštovní licence nebo
zvláštní poštovní licence). Nepřijímají se žádosti zaslané faxem.
(3) Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo rozpor identifikačních
údajů žadatele uvedených v žádosti s jeho identifikačními údaji zapsanými ve veřejných rejstřících
může být ministerstvem považován za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.
(4) Zmeškání termínu pro podání žádosti může ministerstvo žadateli prominout a žádost
posuzovat jako podanou včas, pokud žadatel prokáže, že žádost nebylo možné podat ve
stanoveném termínu z objektivních důvodů a bez jeho zavinění.
(5) Žadatel o dotaci v případě, že mu bude přidělena, souhlasí se zveřejněním údajů do
centrální evidence dotací podle § 75 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
Čl. 4
Poskytnutí finančních prostředků
(1) Právnické osoby, jimž budou finanční prostředky přiděleny, určí ministerstvo na základě
vyhodnocení příslušných žádostí těchto osob výběrovou komisí. Ministerstvo na svých webových
stránkách zveřejní seznam žadatelů, včetně informace o přijetí nebo nepřijetí žádosti a výši
přiznaných finančních prostředků. Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není
právní nárok. Ministerstvo nemusí sdělovat právnickým osobám důvody nevyhovění žádosti.
(2) Žádost bude posuzována výběrovou komisí podle následujících hodnotících kritérií
projektu:
 odpovídá stanovenému cíli – zajištění podmínek základního vzdělávání a podpora
zájmového vzdělávání ve školních družinách a klubech pro nezletilé azylanty a děti cizinců
umístěných v zařízení pro zajištění cizinců,
 má odpovídající cílovou skupinu,
 účelně využívá finanční prostředky,
 má přiměřené finanční požadavky vzhledem ke stanoveným cílům v členění mzdové
prostředky a OON,
 má kvalitní zpracování,
 vykazuje předchozí zkušenosti s výukou cílové skupiny.
(3) Ministerstvo poskytne finanční prostředky podle programu v souladu
s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje.
V rozhodnutí o poskytnutí dotace uloží ministerstvo krajským úřadům poskytnout jmenovitě
uvedeným právnickým osobám se sídlem na území příslušného kraje finanční prostředky ve
stanovené výši a splnit další povinnosti v souladu s tímto vyhlášením.
(4) Krajský úřad v souladu s rozhodnutím ministerstva přidělí finanční prostředky postupem
podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona právnickým osobám. Současně právnickým osobám
uloží v rámci dodržování rozpočtové kázně povinnosti týkající se nakládání s přidělenými
finančními prostředky v souladu s tímto vyhlášením programu.
(5) Školám zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, budou zaslány v souladu
s § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona na základě rozhodnutí finanční prostředky na jejich účet.
(6) Právnické osoby zřizované ministerstvem obdrží finanční prostředky formou úpravy
rozpočtu na jejich účet.
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(7) Každá škola, jejíž žádost odpovídá hodnotícím kritériím uvedeným v bodě (2) obdrží
finanční příspěvek.
Čl. 5
Kontrola využití finančních prostředků a vypořádání poskytnutých finančních prostředků
(1) Využití finančních prostředků krajskými úřady a právnickými osobami podléhá kontrole
zejména v souladu s § 170 školského zákona a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
v platném znění a dále se musí vzít na zřetel § 39 zákona č. 218/2000 Sb, a dále zákon č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.
(2) Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto
programu v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním
fondem. Nevyčerpané finanční prostředky je krajský úřad povinen vrátit do státního rozpočtu
v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2015.
(3) Krajský úřad při přidělení finančních prostředků podle tohoto programu uloží
právnickým osobám odvést případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení
rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly právnickým osobám finanční prostředky
přiděleny.
(4) Školy zřizované církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, vypořádají finanční prostředky
poskytnuté ministerstvem podle tohoto programu v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky jsou tyto
školy povinny vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním
rozpočtem za rok 2015. Případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové
kázně odvedou tyto školy na účet ministerstva určený v rozhodnutí.
(5) Právnické osoby zřizované ministerstvem provedou vypořádání finančních prostředků,
včetně vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, případných vratek a odvodů za porušení
rozpočtové kázně, v souladu s platnými právními předpisy.
(6) Právnické osoby do 15. února 2016 vyrozumí ministerstvo o využití poskytnutých
finančních prostředků.
(7) Právnické osoby zašlou do 15. února 2016 ministerstvu závěrečné hodnocení
rozvojového programu a na svých webových stránkách zveřejní závěrečnou zprávu o využití
poskytnutých finančních prostředků, která bude obsahovat náležitosti uvedené v Příloze č. 2
vyhlášení.
Čl. 6
Tento rozvojový program se vyhlašuje s účinností ke dni 11. 11. 2014.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, v.r.
náměstek ministra pro vzdělávání
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Příloha č. 1

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

„Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících
doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České
republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“
NA ROK 2015
(Č. J.: MSMT-29711/2014)

1)

Identifikační údaje právnické osoby - žadatele o dotaci

Název:
Adresa:
Kraj:
IČ:
IZO:
Jméno, telefon a e-mail odpovědné osoby:

2)

Požadované finanční prostředky

2.1 Výše požadovaných finančních prostředků
v Kč
Mzdové
CELKEM prostředky Platy
celkem

Ostatní
Odvody
Ostatní
Odvody
osobní pojistného
neinvestiční Počet
FKSP (1%)
žáků
náklady
(34 %)
výdaje

Poskytování
základního
vzdělávání
Zájmové
vzdělávání
ve školní družině
nebo školním
klubu

CELKEM
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2.2 Komentář k požadovaným finančním prostředkům
a) POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
-

uvažovaná výše dotace použité na platy pedagogických pracovníků v základní škole, kteří
vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 1 včetně zdůvodnění poskytování v členění na:
o

tarifní složky

Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
o

nadtarifní složky

- osobní příplatek
- příplatek za vedení
- odměny celkem
Pro každou z těchto položek rozepsat:
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
-

nárůst úvazku v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání podle čl. 1 odst. 1,

-

účel použití prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV).

b) ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NEBO ŠKOLNÍM KLUBU
-

uvažovaná výše platu pedagogických pracovníků ve školní družině nebo školním klubu, kteří
vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 2 v členění na:
o

tarifní složky

Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
o

- osobní příplatek
- příplatek za vedení
- odměny celkem
Pro každou z těchto položek rozepsat:
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně

3)

nadtarifní složky

-

nárůst úvazku v souvislosti s poskytováním zájmového vzdělávání podle čl. 1 odst. 2,

-

účel použití prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV).
Informace o organizaci a průběhu výuky
Předpokládané počty
vzdělávaných žáků
v roce 2015
Základní vzdělávání
Školní družina a klub
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Země původu žáků

-

informace o průběhu výuky žáků uvedených v čl. 1 odst. 1 ve školním roce 2014/15,
o opatřeních, jež byla v souvislosti s poskytováním vzdělávání těmto osobám právnickou
osobou přijata, a opatřeních, jež právnická osoba v kalendářním roce 2015 uskuteční,

-

vliv na potřebu přímé pedagogické činnosti pracovníků školy, informace o nadstandardních
činnostech pedagogů a ostatních zaměstnanců školy v souvislosti se vzděláváním žáků
podle čl. 1 odst. 1 a 2,

-

další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a kultury,
obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.).

Datum:
Zpracoval:
Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce:
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Příloha č. 2

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu
Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace
Program

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1, IČ 00022985
Rozvojový program MŠMT „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých
azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro
zajištění cizinců“ v roce 2015

Název organizace
Adresa organizace,
email, web
Statutární orgán
Poskytnutá dotace

Vyhodnocení programu

Datum:
Jméno a podpis statutárního
zástupce

……………….……………………………………………………
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Závěrečná informace o použití dotace z rozvojového programu MŠMT
„Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
pro zajištění cizinců“ (dle vyhlášeného rozvojového programu na rok 2015, č. j.: MSMT-29711/2014)

Vyplňuje krajský úřad
1)

Identifikační údaje krajského úřadu

Krajský úřad:
Sídlo:
IČ kraje:
Jméno, telefon a email odpovědné osoby:

2)

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků

a) Výše poskytnutých finančních prostředků dle rozhodnutí MŠMT, (č.j …………… )
v Kč
CELKEM

MP
celkem

Platy

OON

Odvody
pojistného

Odvody
FKSP

Počet
žáků

ONIV

Škola X
Škola Y
Kraj celkem

b) Skutečně využité finanční prostředky
CELKEM

MP celkem

Platy

v Kč
OON

Odvody
pojistného
(34 %) *

Odvody FKSP
(1%) *

ONIV

Počet
žáků

Škola X
Škola Y
Kraj celkem
* Údaj musí odpovídat skutečnému použití poskytnutých finančních prostředků na odvody pojistného nebo FKSP. Za oprávněné
použití však lze považovat pouze prostředky ve výši 34 % prostředků použitých na plnění, která zakládají povinnost odvodů
pojistného; v případě FKSP 1 % prostředků použitých na platy.

c) Nevyčerpané finanční prostředky - vratka (jako variabilní symbol u vratky uveďte prosím č. j.
rozhodnutí o poskytnutí dotace)
v Kč
CELKEM

MP
celkem

Platy

OON
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Odvody
pojistného

Odvody
FKSP

ONIV

Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT
„Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
pro zajištění cizinců“ (dle vyhlášeného rozvojového programu č. j.: MSMT-29711/2014)

Vyplňují jednotlivé školy
1)

Identifikační údaje právnické osoby vykonávající činnost školy

Název:
Sídlo:
Kraj:
IČ:
Jméno, telefon a email odpovědné osoby:
2)

Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků

a) Výše poskytnutých finančních prostředků dle rozhodnutí MŠMT, (č.j ………….. )
v Kč
CELKEM

MP celkem

Platy

OON

Odvody
pojistného
(34 %)

Odvody
FKSP
(1%)

Počet
žáků

ONIV

Poskytování
základního
vzdělávání
Zájmové vzdělávání
ve školní družině
nebo školním klubu

CELKEM
b) Skutečně využité finanční prostředky
v Kč
CELKEM

MP celkem

Platy

OON

Odvody
pojistného
(34 %) *

Odvody
FKSP
(1%) *

Počet
žáků

ONIV

Poskytování
základního
vzdělávání
Zájmové vzdělávání
ve školní družině
nebo školním klubu

CELKEM
* Údaj musí odpovídat skutečnému použití poskytnutých finančních prostředků na odvody pojistného nebo FKSP. Za oprávněné
použití však lze považovat pouze prostředky ve výši 34 % prostředků použitých na plnění, která zakládají povinnost odvodů
pojistného; v případě FKSP 1 % prostředků použitých na platy.

c) Nevyčerpané finanční prostředky - vratka
v Kč
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MP
celkem

CELKEM

Platy

OON

Odvody
pojistného
(34 %)

Odvody
FKSP
(1%)

ONIV

d) Místo uložení dokladů
3) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program
A) POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Mzdové prostředky:
-

skutečně použité prostředky z dotace na platy pedagogických pracovníků v základní škole,
kteří vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 1, v členění na:
A) tarifní složky
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
B) nadtarifní složky - osobní příplatek
- příplatek za vedení
- odměny celkem
Pro každou z těchto položek rozepsat:
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně

-

nárůst úvazku v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání podle čl. 1 odst. 1 celkem
a na jednotlivé pedagogické pracovníky;

-

ve shodné struktuře předchozích bodů případně rozvést pro:
-

řídící pracovníky;
ostatní pracovníky;

ONIV:
- použité prostředky v členění na jednotlivé položky a částky se zdůvodněním.
B) ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Mzdové prostředky
-

skutečně použité prostředky z dotace na platy pedagogických pracovníků ve školní družině,
kteří vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 1, v členění na:
A) tarifní složky
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
B) nadtarifní složky - osobní příplatek
- příplatek za vedení
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- odměny celkem
Pro každou z těchto položek rozepsat:
Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně
-

nárůst úvazku v souvislosti s poskytováním zájmového vzdělávání podle čl. 1 odst.1 celkem
a na jednotlivé pedagogické pracovníky;

ONIV
- použité prostředky v členění na jednotlivé položky a částky se zdůvodněním.
4)

Průběh vzdělávání

-

žáci, kterým bylo v příslušné základní škole poskytováno vzdělávání podle čl. 1 odst. 1

Rok 2015

Počet žáků

Z toho počet podle jednotlivých
národností

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkový
počet
vzdělávaných
žáků za rok
2015

Z toho celkový počet vzdělávaných žáků
za rok 2015 podle jednotlivých
národností:

-

průměrný počet žáků ve školní družině podle čl. 1 odst. 2

-

průměrná délka vzdělávání žáka v příslušné škole v roce 2015

-

informace o organizaci a průběhu výuky:
 popis průběhu výuky, opatření přijatá v souvislosti s výukou – např. zřízení dalších tříd
a s tím související snížení průměrného počtů žáků ve třídách, dělení tříd, vytváření
skupin žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojování tříd na výuku některých
předmětů v souladu s § 5 odst. 3 až 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
 vliv na potřebu přímé pedagogické činnosti pracovníků školy, informace
o nadstandardních činnostech pedagogů a ostatních zaměstnanců školy v souvislosti
s výukou podle čl. 1 odst. 1,
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další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a
kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.).

Datum vyúčtování:
Zpracoval:

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby:
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