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Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů
v prostředí reálné praxe
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: Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů
v prostředí reálné praxe.

(1) Východisko rozvojového programu
Rozvojový program Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí
reálné praxe vychází z obsahu usnesení vlády č. 8 ze dne 9. 1. 2013 O nových opatřeních na
podporu odborného vzdělávání. Rozvojový program přispívá ke spolupráci škol a jejich
zřizovatelů se zaměstnavateli v regionu. Napomáhá vytvářet podmínky pro žádoucí pojetí
současné školy jako učící se organizace.

(2) Cíl rozvojového programu:
Rozvojový program sleduje prioritní cíl: Spoluprací škol se zaměstnavateli zvyšovat odborné
kompetence učitelů odborných předmětů (včetně praktického vyučování) technických oborů
vzdělání následujících skupin:

18 Informatické obory
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
39 Speciální a interdisciplinární obory
Získané kompetence proškolených učitelů budou následně využity v inovacích ŠVP. Předání
nových poznatků a dovedností vyžadovaných reálnou praxí žákům pak zvýší možnost absolventů
lépe se uplatnit na trhu práce v regionu.
Sekundárně rozvojový program napomáhá k vytváření podmínek pro naplňování strategie rozvoje
škol jako center celoživotního vzdělávání.

(3) Cílová skupina:
Cílovou skupinou vzdělávání z rozvojového programu jsou učitelé odborných teoretických
předmětů a praktického vyučování technických oborů vzdělání skupin oborů vzdělání:

18 Informatické obory
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
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39 Speciální a interdisciplinární obory

(4) Ekonomické zabezpečení rozvojového programu – forma podpory
Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky
v úhrnné výši 5 000 000 Kč.
Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením
§ 163 odst. 1 školského zákona jako účelově určené na úhradu nákladů, které vznikly při realizaci
schváleného projektu podaném v tomto programu právnické osobě vykonávající činnost střední
školy zapsané ve školském rejstříku.
Program se vyhlašuje na období ode dne nabytí účinnosti do konce kalendářního roku 2013

(5) Příjemce dotace
Právnické osoby vykonávající činnost střední školy všech zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a
školských zařízení.

(6) Základní parametry projektu
o schválení projektu a poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu Podpora dalšího
vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe mohou žádat střední školy všech
zřizovatelů zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.
1. právnické osoby všech zřizovatelů, které poskytují vzdělání v uvedených skupinách
technických oborů vzdělání.
2. Žádost o schválení projektu a o přidělení finančních prostředků na projekt realizovaný v rámci
tohoto rozvojového programu se předkládá podle Přílohy č. 1.
3. Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt. Jeho součástí je vždy vzdělávací program
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
4. Výše požadované dotace na jeden projekt je nejméně 40 000,- Kč a nejvýše 100 000,- Kč.
5. Právnická osoba vykonávající činnost střední školy má na výběr, zda zvolí pro dosažení
stanoveného cíle rozvojového programu již akreditovaný vzdělávací program v systému
DVPP z nabídky vzdělávacích institucí, či zda si vzdělávací program na základě vlastních
potřeb a ve spolupráci se zaměstnavateli, případně i jinými středními školami regionu, sestaví
a získá pro něj akreditaci v systému DVPP V tomto případě je nezbytné, aby střední škola
měla povoleno pořádat kurzy, školení a jiné vzdělávací akce zřizovatelem ve zřizovací listině.
Viz dále http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp).
6. O akreditaci nového vzdělávacího programu střední škola požádá nejpozději do 17. 5. 2013
(viz příloha 3, přehled kritérií a bodového hodnocení 1).
7. Projekt je zaměřen prakticky, je realizován zejména na pracovištích zaměstnavatelů. Jeho
obsah je směřován zejména:
a) k aktuálním technologickým, logistickým, marketingovým i jiným inovacím
zaměstnavatelů tak, aby vznikla funkční úzká vazba mezi školami a zaměstnavateli, která
umožňuje pružnou interakci s trhem práce. Proškolení pedagogičtí pracovníci napomohou
přenést získané znalostí a dovedností do výuky a v inovací ŠVP,
b) k rozvoji funkční spolupráce mezi zaměstnavateli a školou v daném regionu v oblasti
kariérového poradenství a rozvíjení motivace žáků pro zvolený obor vzdělání.
8. Forma vzdělávacího programu (např. exkurze spojená se seminářem, odborné stáže na
pracovišti aj.) ani počet účastníků nejsou stanoveny.
9. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva projektu s návrhy inovací ŠVP, které přispějí ke
zvýšení možnost absolventů uplatnit se na trhu práce v regionu. Závěrečná zpráva bude rovněž
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 2 let po ukončení projektu.
10. Získanou dotaci mohou úspěšní žadatelé použít pouze v roce 2013.
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(7) Podmínky pro využití přidělených finančních prostředků v rámci rozvojového
programu
Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to:
a) na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně
souvisejí s realizací schváleného projektu, mzdové náklady učitelů, kteří kvalifikovaně
zajišťují výuku za kolegu zařazeného do vzdělávacího programu projektu v době jeho
účasti na vzdělávání,
b) na úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem,
c) ostatní osobní náklady bezprostředně související s projektem.
Dotaci nelze použít:
a) na výdaje na pohoštění a dary,
b) na úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami,
c) na leasing, pronájmy, splátky půjček, na odpisy majetku,
d) mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu, nákup či oprava
prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC,
video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.),
e) na provedení účetního či daňového auditu,
f) na pokuty, penále a sankce,
g) na poplatky bankám.
Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na
právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena v souladu s nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Projekt je realizován v roce 2013. Finanční prostředky musí být využity do 31. 12. 2013.

(8) Předkládání žádostí
Žádost včetně příloh předkládá právnická osoba v jednom písemném vyhotovení a zároveň
v elektronické kopii (formát MS Word). Nepřijímají se žádosti zaslané faxem.
Žádost předkládá žadatel na formuláři uvedeném v Příloze č. 1.
Žádosti se zasílají na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor vzdělávání
odd. 211
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
elektronická kopie: rozvojovy.program.ss@msmt.cz
Obálka bude označena vlevo nahoře slovy „Rozvojový program DVPP SŠ 2013“
Žádosti ministerstvo přijímá nejpozději do 17. 5. 2013. Zároveň musí být do 17. 5. 2013
odeslána elektronická verze žádosti na uvedenou adresu MŠMT. Tato lhůta je pro tištěné
vyhotovení zachována, je-li nejpozději 17. 5. 2013 do 14 hodin podána žádost u ministerstva nebo
je-li nejpozději tento den doručena držitelem poštovní licence zásilka adresovaná ministerstvu
a obsahující žádost.
Žádost o poskytnutí dotace musí být předložena na vyžadovaném tiskopise (viz příloha 1),
splňovat uvedené základní parametry a poskytovat dostatečné vysvětlení a podklady pro
posouzení projektu podle požadovaných informací v příloze 1.
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(9) Hodnocení žádostí a výběr projektů
Doručené žádosti budou ministerstvem hodnoceny. Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví
výběrovou komisi ze zástupců MŠMT a odborníků na problematiku odborného vzdělávání.
V první fázi budou doručené žádosti posouzeny z hlediska úplnosti podle vyhlášených podmínek
a stanoveného termínu pro podávání žádostí. Neúplné žádosti a žádosti podané po stanoveném
termínu budou vyloučeny. Ve druhé fázi hodnocení budou projekty hodnoceny podle kritérií
uvedených v Příloze č. 3 a v Příloze č. 4. a bude jim přiděleno odpovídající bodové hodnocení.
Pořadí úspěšných žadatelů bude ovlivněno výší bodového zisku.
Zaslané projekty (včetně příloh) se žadatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.
Přehled úspěšných žadatelů bude zveřejněn nejpozději do 25. 8. 2013 na webových stránkách
MŠMT s údaji: název právnické osoby vykonávající činnost školy a kontaktní údaje (adresa,
e-mail, adresa webových stránek), název projektu a výše dotace. Neúspěšní žadatelé budou
vyrozuměni písemně.
Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo rozpor identifikačních údajů
právnické osoby uvedených v žádosti s jeho identifikačními údaji zapsanými ve veřejných
rejstřících může být ministerstvem považováno za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí
dotace.

(10)

Financování programu ze státního rozpočtu

Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů
na základě výsledků vyhodnocení projektů. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem
není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace,
popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.
Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo stanoví
účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s cílem rozvojového programu.
V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské
společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,
poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje
příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.
Finanční prostředky přidělené úspěšným žadatelům poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí
adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě
uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu
v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám
vykonávajícím činnost školy při poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají
z programu) a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného
financování programu.
V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,
poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Zároveň jim uloží
povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného,
efektivního a hospodárného financování programu.
Žádná konkrétní aktivita předloženého projektu žadatele nesmí být financována zároveň
z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Právnická osoba vykonávající činnost střední školy tuto
skutečnost dokládá podepsaným Čestným prohlášením. (Viz příloha 1, část 5.)
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Případné náklady projektu vzniklé před účinností tohoto rozvojového programu nejsou uznatelné.

(11)

Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů:

Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky podle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb. u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní
inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.
Ministerstvo bude vykonávat kontrolu výkonu v přenesené působnosti, popřípadě finanční
kontrolu v oblasti nakládání s finančními prostředky z kapitoly 333-MŠMT.
a) Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto programu se provádí podle vyhlášky č. 52/2008
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny
k vyúčtování budou uvedeny v Rozhodnutí o přidělení dotace.
b) Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto programu, provedou věcné
vyhodnocení projektu na formuláři v Příloze č. 2 tohoto programu. Věcné vyhodnocení
projektu zašle právnická osoba na uvedenou adresu ministerstva nejpozději do 15. února.
2014.
c) Dotaci mohou právnické osoby použít pouze v roce 2013 a v rámci finančního vypořádání
jsou povinny ji za daný rozpočtový rok v plné výši vypořádat.

Účinnost
Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem podpisu 22. dubna 2013.

náměstek ministra
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(12)

Harmonogram poskytnutí dotace

1. Přijímání žádostí žadatelů.
T: do 17. 5. 2013 – uzávěrka pro přijímání žádostí
2. Posouzení doručených žádostí z hlediska úplnosti podle vyhlášených podmínek a stanoveného
termínu pro podávání žádostí. Vyloučení neúplných a pozdě podaných žádostí po stanoveném
termínu. Postoupení žádostí s projekty členům výběrové komise.
T: do 31. 5. 2013
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Zpracování posudků pro hodnocení projektů, které vyhověly formálním požadavkům.
T: do 28. 6. 2013

4. Projednání projektů výběrovou komisí. Zpracování návrhu pořadí úspěšnosti projektů (včetně
návrhu dotace pro jednotlivé projekty).
T: do 17. 7. 2013
5.

Stanovení konečné výše dotací pro úspěšné projekty
T: do 2. 8. 2013

6. Předložení souhrnného materiálu do GP a PV ke schválení. Po schválení PV zveřejnění pořadí
úspěšných projektů na webu ministerstva, písemné vyrozumění neúspěšných žadatelů.
T: do 16. 8. 2013
7. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a převedení finančních prostředků.
T: do 13. 9. 2013
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