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Rozvojové programy 2014 

Č. j. MSMT 2520/2014 
 

Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání  
a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné 
(opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), 
nebo by nebylo účelné.  

Na rozvojové programy (dále RP) vyhlašované pro oblast RgŠ je v rozpočtu 
přímých výdajů na rok 2014 vyčleněno 540 mil. Kč.  

Tato částka je o 220 mil. Kč vyšší než v roce 2013. Zahrnuje posílení inkluzívních 
programů ve výši 20 mil. Kč, ale hlavně nově vyhlašovaný „Rozvojový program  
na podporu odborného vzdělávání“ ve výši 200 mil. Kč.  

Přiložená tabulka obsahuje požadavky jednotlivých vyhlašovatelů. Přidělený 
rozpočet na tyto programy odpovídá v celkovém objemu požadavkům, ve struktuře  
se však liší. Z důvodu otázky zapojení církevních a soukromých škol do jednotlivých 
programů nelze strukturu závazných i orientačních ukazatelů s předstihem přesně určit. 
Situace je řešena prostřednictvím Ministerstva financí.  

         Do přehledu rozvojových programů je zařazen „Rozvojový program Podpora výuky 
vzdělávacího oboru další cizí jazyk rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání 
v roce 2014“ na jehož realizaci nebyly přiděleny finanční prostředky z rozpočtu 
regionálního školství. Situace je řešena žádostí o uvolnění finančních prostředků 
z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let.  

 

Stručná charakteristika rozvojových programů sk. II v roce 2014 

  

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu Evropské unie (ú.z. 33435) 
     Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu 
právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě 
krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění  
do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona  
a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.  
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) podle tohoto programu 
poskytuje krajským úřadům finanční prostředky v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského 
zákona. Krajské úřady přidělují tyto prostředky právnickým osobám poskytujícím bezplatnou 
přípravu, a to na  zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, 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 
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s poskytováním bezplatné přípravy. Jedná se o hlavně o třídy, ve kterých probíhají kurzy 
českého jazyka v rozsahu nejméně 70 hodin a trvající nejdéle 6 měsíců. 

Termín pro podání žádosti na přidělení dotace na rok 2014 již byl dne 14. 11. 2013. Výše 
finančních prostředků, které byly na tento program vyčleněny pro rok 2014, je 910 tis. Kč.  

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 (ú.z. 33435) 

      (Jedná se o samostatný RP, který má společný účelový znak s RP „Zajištění bezplatné 
přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie“, což je dáno vývojem financování těchto programů.) MŠMT 
vyhlašuje tento rozvojový program 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). Jeho účelem  
je poskytování finančních prostředků státního rozpočtu právnickým osobám, které 
vykonávají činnost základních škol, a to na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených 
nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu s § 16 odst. 6 
školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním (podle § 16 odst. 4 písm. c) školského 
zákona) a 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. 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.  

Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám ve třídách, v nichž se tito žáci 
vzdělávají, 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) a při poskytování mezd, platů, osobních příplatků, odměn a příplatků  
za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání 
těmto žákům, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.  
Výše finančních prostředků vyčleněných pro rok 2014 je 3 700 tis. Kč.  
 
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí  
na rok 2014 (ú.z. 33024) 
     Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu 
právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě 
krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku 
českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků – cizinců z třetích zemí. (Jedná  
se o platy a odměny i nákup učebnic a učebních pomůcek pro cizince). Výše finančních 
prostředků, které byly na tento program vyčleněny pro rok 2014, je 10 440 tis. Kč.  
 
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 (ú.z. 33040) 
     Tento RP slouží, stejně tak jako v roce 2013, k podpoře školských poradenských zařízení, 
která provádí diagnostiku dětí vedoucí k doporučení zařadit dítě do programu RVP ZV-LMP 
(rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání - lehké mentální postižení). Pedagogičtí 
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pracovníci, kteří provádějí tuto diagnostiku se v tomto RP budou moci účastnit vzdělávacích 
akcí, které povedou k zajištění trvalého zkvalitňování diagnostického procesu a zavádění 
nových diagnostických nástrojů. Zejména budou podpořeny vzdělávací akce vedoucí k využití 
standardizovaného testu Woodcok-Johnson. Objem finančních prostředků bude sloužit  
k nákupu služby, tj. daného školení a výše finančních prostředků, které byly na tento 
program vyčleněny pro rok 2014, je 2 000 tis. Kč.  
 
 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro 
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním   
     Tento RP pro rok 2014 vznikl sloučením pod jeden název  RP „Financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních 
školách“ (ú.z. 33215) a RP „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty  
se sociálním znevýhodněním“ (ú.z. 33457). V roce 2014 se dělí na dvě části a to na modul A  
a modul B, přičemž účelové znaky i samostatný rozpočet byly zachovány.    
            Modul A – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením v soukromých a církevních školách na rok 2014 (ú.z. 33215) 
     Cílem programu  (modulu A) i nadále zůstává pomocí asistenta pedagoga zabezpečit 
takové činnosti, které vedou  k udržení dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením  
v hlavním vzdělávacím proudu a jsou určeny pro církevní a soukromé školy.  
      Dotace je určena pro uvedené školy na úhradu nákladů ve smyslu § 160 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 561/2004 Sb. vyplývajících škole z pracovněprávních vztahů s asistentem 
pedagoga, který splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou v § 20 zákona č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Dotace je vázána na funkci 
asistenta pedagoga zřízenou dle § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb. Tento modul byl 
oproti roku 2013 posílen o 10 mil. Kč - pro rok 2014 je vyčleněno 60 000 tis. Kč. 
         Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na rok 2014 (ú.z. 33457) 
     Cílem modulu B je poskytnout finanční prostředky na asistenty pedagoga pro děti, žáky  
a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů  a v maximální možné 
míře podpořit vzdělávání těchto jedinců v hlavním vzdělávacím proudu. Tento program lze 
považovat i za opatření umožňující přechod sociálně znevýhodněných žáků z tzv. základních 
škol praktických do běžných základních škol. I tato část programu – byla oproti roku 2013 
posílena o 10 mil. Kč – na tento modul je vyčleněno 105 000 tis. Kč. 
 

 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 (ú.z. 33025) 
     Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost střední 
školy (dále jen „právnická osoba“) všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského 
zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup pomůcek kompenzačního  
a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání žáků s tělesným, 
mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, autismem, více vadami. Na tento program  
je vyčleněno 10 000 tis. Kč. 
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Rozvojový program na podporu  škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání  dětí 
a žáků se znevýhodněním na rok 2014 (ú.z. 33018) 
     Účelem tohoto rozvojového programu je posílení výše nenárokových složek platů  
a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí  
a žáků se sociokulturním znevýhodněním a dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním. 
Prioritou pro rok 2014 je podpora oprávněného přechodu žáka ze zařazení ke vzdělávání do 
vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením do vzdělávacího programu 
pro žáky bez mentálního postižení. Na tento program je pro rok 2014 vyčleněno  
30 000 tis. Kč. 

 
Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014 (ú.z. 33034)  
     Cílem tohoto programu je – stejně tak jako v minulých letech -  poskytnout spádovým 
školám finanční prostředky na zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů  
a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu 
pro konání těchto zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2014. Na tento program 
jsou pro rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 500 tis.Kč.  
 
Podpora logopedické prevence v předškolním  vzdělávání v roce 2014 (ú.z.33044) 
     Cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím 
vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, 
tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání. 
    V programu bude podporováno vzdělávání pedagogických pracovníků v minimálním 
rozsahu 60 hod prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci, tvorba  
a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku a také zjištění 
vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole. Na tento program 
je pro rok 2014 vyčleněna částka 10 000 tis.Kč. 
 

                        Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších 
ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 (ú.z. 33043)  
     Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím 
vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu ve škole. Bezprostředně je projekt 
zaměřen na implementaci Etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Na program 
jsou pro rok 2014 vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. 
  

Rozvojový program na podpora odborného vzdělávání v roce 2014 (ú.z. 33049)   
      Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob 
vykonávajících činnost středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení jen 
v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu 
unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. V těchto vybraných 
oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby 
takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším 
počtem žáků, a to jak ve třídách s žáky 2 – 4 oborů vzdělání, tak i ve třídách s nižším 
průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu, než je hodnota stanovená krajským 
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úřadem v krajském normativu pro daný obor vzdělání na rok 2014 podle ustanovení § 2 odst. 
2 písm. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů. 
        Realizace rozvojového programu umožní získání kvalifikovaných podkladů od krajských 
úřadů z oblastí struktury vyučovaných oborů odborného vzdělávání a jejich financování, 
které budou využity v rámci připravovaných změn systému financování regionálního školství 
v oblasti odborného vzdělávání. Z důvodů zajištění efektivity a návaznosti financování 
vybraných oborů středních škol ve školním roce 2014/2015 ministerstvo předpokládá 
vyhlášení obdobného rozvojového programu v roce 2015, který bude vycházet z analýzy 
programu 2014. 
      Tímto programem budou krajským úřadům poskytnuty finanční prostředky účelově 
určené na podporu odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního 
odborného školství. Program se týká pouze škol veřejných a soukromých zapsaných  
ve školském rejstříku, netýká se církevních škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT. (Tyto 
školy financuje přímo MŠMT a může jim tedy přímo poskytnout finanční prostředky.)  
Na tento nový program pro rok 2014 jsou určeny fin. prostředky ve výši max. 200 000 tis. Kč. 
 

Z rozpočtu rozvojových programů skupiny 2 se úpravou rozpočtu převádí přímo  
na skupinu V finanční prostředky na tyto rozvojové programy: 

       Ze schválených finančních prostředků skupiny II určených pro rozvojové programy jsou 
rozpočtovými opatřeními převedeny do rozpočtu skupiny V finanční prostředky na tyto RP: 

  

                   Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium  
se sportovní přípravou (ú.z. 33354) 

                       Cílem tohoto rozvojového programu je podpora rozvoje pohybového nadání a sportovního 
talentu žáků, včetně zabezpečení trenérů – pedagogůve vybraných kmenových olympijských 
sportech, v uzavřeném systému přípravy sportovních talentů na školách s oborem 
gymnázium se sportovní přípravou, v souladu s § 171 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
Na program v roce 2014 jsou určeny finannčí prostředky ve výši 70 000 tis. Kč. 

 
                  Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol  

2014 (ú.z. 33038) 
     Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče  
o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. 
Mezi další cíle programu patří zejména posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických 
pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat úroveň žáků nad rámec 
školních vzdělávacích programů, podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další 
vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových 
odborníků v preferovaných oborech, podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené 
na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních 
vzdělávacích aktivit, posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, 
odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky, finančně 
ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků 
v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT, všestranně využít informací  
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o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia a tím též 
podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol - poskytnout výrazný impuls pro zvyšování 
kvality vzdělávání v celém školském systému. Na program je pro rok 2014 vyčleněno  
20 000 tis.Kč. 

 
Do rozpočtu rozvojových programů sk. II. nebyl zahrnut tento program: 

 
Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru další cizí jazyk rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 (ú.z. 33047) 
     Program podpoří vzdělávání žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií zapsaných ve školském rejstříku ve vzdělávacím oboru Další jazyk, který  
se od školního roku 2013/2014 zavádí jako povinný, a to prostřednictvím materiálního 
zajištění výuky. Školám, které Další cizí jazyk již v minulosti zavedly, umožní program obnovit 
či zmodernizovat jejich materiální vybavení. 
     Již vyhlášený RP na podporu výuky Dalšího cizího jazyka na ZŠ (II. cizí jazyk) bude v části 
podmínek pro použití finančních prostředků doplněn o následující podmínku:  
V odůvodněných případech lze finanční prostředky na podpory výuky Dalšího cizího jazyka 
použít také na podporu výuky prvního cizího jazyka, zejména v těch případech, kdy škola 
disponuje učebnicemi a učebními pomůckami pro výuku Dalšího cizího jazyka v potřebném 
rozsahu. V tomto duchu budou doplněny podmínky stanovené v tomto rozvojovém 
programu. 
      Na tento nový program je požadováno 21 660 tis. Kč.  Tento objem finančních prostředků 
není součástí  rozpočtu rozvojových programů sk. II. Situace je řešena žádostí o uvolnění 
finančních prostředků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let.  


