Vyhlášení
rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
č. j. MSMT-12072/2013-22

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 2013
rozvojový program ve vzdělávání Vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji v roce 2013:

1.Základní vymezení a cíle programu
1. Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím
činnost školského poradenského zařízení (dále jen „právnická osoba“) všech
zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona neinvestiční
finanční prostředky účelově určené na nákup akreditovaných vzdělávacích
programů a diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku kognitivních
schopností dětí a žáků využitelných při rozhodování o zařazení dítěte do
vhodného vzdělávacího programu. Školským poradenským zařízením tak bude
umožněno rozšířit si diagnostickou základnu tak, aby poradenští odborníci
mohli při diagnostice využívat více diagnostických nástrojů a kombinovat
různé diagnostické přístupy. Vyhlášení tohoto rozvojového programu je jedním
z opatření navrhovaných v Aktualizovaném akčním plánu k výkonu rozsudku
D. H. a ostatní proti České republice, který před pěti lety rozhodl, že systém
zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice způsobuje
diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání.
2. Dotace může být poskytnuta na vzdělávací program akreditovaný MŠMT,
který je zaměřený na diagnostiku intelektu prostřednictvím multifaktoriální
koncepce nazývané Cattell-Horn-Carrollova teorie inteligence (v literatuře
známá jako teorie CHC) a připraví absolventy na práci s mezinárodní edicí
baterie testů kognitivních schopností, která měří kognitivní výkony v sedmi
výzkumně ověřených faktorech: fluidní inteligence, krystalické inteligence,
dlouhodobé paměti, krátkodobé paměti, sluchové percepce, procesuální
rychlosti a vizuálně-prostorové orientaci. V rámci vzdělávacího programu by
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měl absolvent získat k užívání diagnostický nástroj, ke kterému bude
v podpořeném vzdělávacím programu zaškolen.
Dotace může být poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů
standardizovaných v České republice, zaměřených na diagnostiku kognitivních
schopností dětí a žáků využitelných při rozhodování o zařazení dítěte do
vhodného vzdělávacího programu.
Minimální požadovaná částka na vzdělávací program je Kč 12 000,- vč. DPH,
maximální 20 000,- Kč vč. DPH.
Poskytované finanční prostředky mají neinvestiční charakter, nelze za ně
pořizovat dlouhodobý hmotný majetek.
Požadavky budou právnické osoby předkládat v cenách zaokrouhlených dolů
na celé tisíce.

2.Poskytnutí prostředků vyčleněných na
rozvojový program
1. Finanční prostředky se poskytují v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm.
a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
ustanovením § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT
v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 školského zákona formou dotace na rok
2013 na zvláštní účet kraje pro subjekty vymezené v ustanovení 1.1 tohoto
vyhlášení programu, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo svazek obcí, jiná
právnická osoba nebo fyzická osoba ve smyslu §124 odst. 1 a 3 školského
zákona. 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..
3. Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT
dále přímo právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského
zákona, tj. subjektům vymezeným v ustanovení 1.1 tohoto vyhlášení programu,
jejichž zřizovatelem jsou registrované církve nebo náboženské společnosti,
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy nebo MŠMT. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto
programu.
4. Případné požadavky právnických osob na změny schváleného vzdělávacího
programu, respektive diagnostického nástroje budou v případech hodných
zvláštního zřetele při nepřekročení schválené částky dotace řešeny formou
dodatku rozhodnutí MŠMT. Požadavek na změnu schváleného vzdělávacího
programu se může týkat pouze změny v souladu s podmínkami dle bodu 1.2.
Požadavek na změnu schváleného diagnostického nástroje se může týkat pouze
změny v souladu s podmínkou dle bodu 1.3. V případě nejasností, zda požádat
o dodatek k rozhodnutí, lze požádat o informaci vyhlašovatele programu.

5. Právnické osoby nemohou financovat nákup stejného vzdělávacího programu,
respektive diagnostického nástroje podle bodů 1.2 a 1.3 z tohoto programu a
zároveň z jakéhokoliv jiného dotačního titulu. Nesmí dojít k financování téhož
z veřejných rozpočtů a zároveň z operačních programů spolufinancovaných z
Evropské unie, zejména z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
6. MŠMT je oprávněno kontrolovat čerpání a využití prostředků poskytnutých
v roce 2013 z kapitoly 333 MŠMT.

3.Ekonomické zabezpečení rozvojového
programu
Pro rok 2013 byly z rozpočtu regionálního školství vyčleněny pro tento rozvojový
program neinvestiční finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč, z toho cca 1 mil. na nákup
vzdělávacích programů dle bodu 1.1.

4.Předkládání žádostí
1. Právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí nebo jinou
právnickou osobou nebo fyzickou osobou ve smyslu §124 odst. 1 a 3
školského zákona předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší
prioritě příslušnému krajskému úřadu formou vyplněné tabulky uvedené
v příloze č. 1 do 6. 5. 2013.
2. Právnické osoby zřizované MŠMT a registrovanými církvemi nebo
náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy, předkládají své požadavky řazené
s přihlédnutím k nejvyšší prioritě nejpozději do 6. 5. 2013, a to na formuláři
uvedeném v příloze č. 2 tohoto vyhlášení na adresu MŠMT, odbor 22,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na e-mailovou adresu:
natasa.alesova@msmt.cz
Rozhodující je datum doručení žádosti.
3. Krajský úřad posoudí žádosti právnických osob uvedených v bodě 4.1.
z hlediska podmínek tohoto programu a sumář žádostí jednotlivých
právnických osob řazených s přihlédnutím k nejvyšší potřebnosti pro zajištění
školských poradenských služeb v příslušném kraji, zašle poštou na adresu
MŠMT, odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na emailovou adresu: natasa.alesova@msmt.cz jako žádost krajského úřadu o
poskytnutí dotace na formuláři stanoveném v příloze č. 3 pro právnické
osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí a v příloze 4 pro jiné
právnické osoby nebo fyzické osoby ve smyslu §124 odst. 1 a 3 školského
zákona ministerstvu, odboru 22, do 13.5. 2013. Rozhodující je datum doručení
žádosti.

4. Právnické osoby jsou při předkládání žádostí povinny zohlednit efektivitu
vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu.

5. Posuzování žádostí
Ministerstvo posoudí žádosti krajských úřadů a právnických osob zřizovaných MŠMT a
registrovanou církví nebo náboženskou společností, kterým bylo přiznáno oprávnění
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále „příjemci dotace“) z hlediska
podmínek tohoto programu a do 20. 6. 2013 zveřejní výsledky rozvojového programu.
Příjemcům dotace podle bodu 4.1. budou schválené finanční prostředky zaslány na
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace do 20.7. 2013.
Příjemcům dotace podle bodu 4.2. budou schválené finanční prostředky převedeny na
běžný účet organizace do 20.7. 2013.

6. Vypořádání poskytnutých finančních prostředků
1. Příjemce dotace z rozpočtu MŠMT je povinen provést vyúčtování
poskytnutých finančních prostředků k 31. 12. 2013. Doklad o finančním
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo
Národním fondem v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., zašle na MŠMT k 15.
2. 2014.
2. Právnické osoby, kterým byla poskytnuta dotace v tomto programu, provedou
věcné a finanční vyhodnocení užití finančních prostředků, tj. doložení účelu a
částky čerpané dotace, a nejpozději k 31. 12. 2013 je zašlou v případě
školských poradenských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí
a jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou příslušnému krajskému
úřadu.
3. Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle
tohoto programu pod samostatným účelovým znakem 33040 v souladu
s platnými právními předpisy a svodné informace o čerpání dotace zpracované
samostatně pro školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo
svazkem obcí a pro školská poradenská zařízení zřizovaná jinou právnickou
osobou nebo fyzickou osobou zašle ministerstvu na odbor 22 do 31. 1. 2014.
4. Právnické osoby zřízené ministerstvem a registrovanou církví a náboženskou
společností, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy, vyúčtují dotaci v souladu s platnými právními předpisy
v rámci ročního zúčtování a vyúčtování dotace zašlou ministerstvu na odbor
22 do 31. 1. 2014.
5. Nevyužité finanční prostředky přidělené podle tohoto programu je příjemce
dotace povinen v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
č.52/2008 Sb. vrátit na depozitní účet ministerstva č. 6015-821001/0710
včetně avíza k platbě, které bude ministerstvu zasláno ve dvou
vyhotoveních – jedno adresované odboru 22 a druhé odboru 15.

Upozornění: Pokud by se vracely nevyužité finanční prostředky již v průběhu roku
2013, nelze je vracet na depozitní účet MŠMT, ale musely by být vráceny na
výdajový účet MŠMT, ze kterého byly finanční prostředky uvolněny
(č.ú.821001/0710).

7. Na dotaci není právní nárok.

8. Program nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

PhDr. Jindřich Fryč
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 11. dubna 2013

Přílohy - formuláře žádostí právnických osob:
Příloha č. 1
Formulář pro podání žádosti právnických osob vykonávajících činnost školských
poradenských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí, jinou právnickou osobou
nebo fyzickou osobou
Příloha č. 2
Formulář pro podání žádosti právnických osob vykonávajících činnost školských
poradenských zařízení zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy
Příloha č. 3
Formulář pro sumarizované požadavky krajského úřadu pro právnické osoby zřizované
krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Příloha č. 4

Formulář pro sumarizované požadavky krajského úřadu pro právnické osoby zřízené jinou
právnickou osobou nebo fyzickou osobou

