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DOTAČNÍ INFO K 17. 5. 2019 

 

MŠMT 

Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regio-
nálního školství 
 
Oprávněný žadatel: 
Oprávněným žadatelem je kraj nebo Hlavní město Praha v rámci výkonu přenesené působnosti 
podle § 163 školského zákona. Právnické osoby vykonávající činnost základní, střední školy nebo 
konzervatoře v územní působnosti kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí dodají 
kraji podklad k žádosti za následujících pravidel a podmínek: 

- Program je určen pouze pro třídy právnických osob vykonávajících činnost základních, 
středních škol a konzervatoří. 

- Kraj může žádat dotaci pro školy pouze za předpokladu, že potřebují dofinancovat rozdíl 
mezi úvazky potřebnými k zajištění přímé pedagogické činnosti učitelů škol dle rozvrhu ho-
din a předpokládanými úvazky učitelů škol stanovenými krajskými normativy k 30. 9. 2019 
včetně započítání limitu počtu pedagogických pracovníků stanovený krajem v souvislosti se 
zvýšením výkonu k 1. 9. 2019. Uvedené je možno dofinancovat pouze do výše PHmax, kte-
rého škola dosáhne v rámci organizačních změn k 30. 9. 2019. 

- Pro rozvojový program se bude při výpočtu PHmax vycházet z údajů o organizace vzdělává-
ní ve třídách, kterou školy stanoví na základě organizačních změn k 1. 9. 2019, a následně 
pak vykáží k 30. 9. 2019 

- Z dotace nemohou být hrazeny náklady spojené s navýšením úvazků pedagogických pra-
covníků z důvodu nárůstu výkonů. 

- Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů základní školy přímá pedagogická 
činnost v rozsahu 22 hodin týdně, u učitelů stření školy a konzervatoře přímá pedagogická 
činnost v rozsahu 21 hodin týdně. 

- Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Pokud se jedná o školu, které byla v souladu s § 23 odst. 4 školského zákona udělena výjim-
ka z minimálního počtu žáků ve třídě, nebude do rozvojového programu zahrnuta. 

 
Školy předloží požadavky do zapojení do rozvojového programu příslušným krajským úřadům a 
v Praze Magistrátu hlavního města Prahy do 31. 5. 2019. 
 
Cíl rozvojového programu: 
Zvýšení kvality základního a středního vzdělávání včetně vzdělávání v konzervatoři umožněním 
využít rozsah vzdělávání (například zvýšenou mírou dělení hodin) v souladu s NV PHmax již od září 
2019 a tím zajistit plynulý přechod na nový systém financování od 1. 1. 2020. 
 
Více informací: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-

financovani 
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