Stručná charakteristika rozvojových programů pro rok 2013
1. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium
se sportovní přípravou
Cílem tohoto rozvojového programu je podpora přípravy sportovně
talentovaných žáků, včetně zabezpečení trenérů – pedagogů ve vybraných,
zejména olympijských sportech na školách s oborem vzdělání gymnázium
se sportovní přípravou.
2. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením v soukromých a církevních školách
Cílem je poskytnout finanční prostředky na asistenty pedagoga pro děti,
žáky a studenty se zdravotním postižením. Forma rozvojového programu
je zvolena z toho důvodu, že soukromé a církevní školy jsou financovány
normativně a takto přidělené finanční prostředky nepokryjí náklady
na asistenta pedagoga. Tímto programem je podpořena inkluze
i v soukromých a církevních školách.
3. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním
Cílem tohoto rozvojového programu je pomocí asistenta pedagoga
zabezpečit takové činnosti, které vedou k udržení dětí, žáků a studentů
se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Tento
program je vhodné využít i jako jednu z podpor přechodů sociálně
znevýhodněných žáků z tzv. základních škol praktických do běžných
základních škol.
4. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se
státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
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.
5. 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 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 v souladu
s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním podle
§ 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a dětem cizinců umístěným
v zařízeních 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, pokud činnost základní školy, o jejíž žáky se jedná, a školní
družiny nebo školního klubu vykonává tatáž právnická osoba.
Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám ve třídách, v nichž
se vzdělávají tito žáci, přizpůsobit v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání, počet žáků náročnosti výuky, při poskytování
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.
6.

Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců
z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého
jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků
Cílem tohoto rozvojového programu je umožnit základním školám krytí
zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání,
zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků –
cizinců, kteří splňují podmínky vzdělávání cizinců uvedené v § 20 odst. 2
písm. a) školského zákona, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 tohoto zákona
podléhají povinné školní docházce.

7. Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru
Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím
činnost základní školy nebo základní školy speciální všech zřizovatelů
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, vadami řeči, autismem, více vadami a specifickými poruchami
učení v základních školách a základních školách speciálních.
8. Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a
vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
Cílem tohoto programu je navýšit motivační složku platů a mezd
pedagogických pracovníků, kteří aktivně uplatňují principy inkluzívního
vzdělávání a dosahují dlouhodobě kvalitních výsledků v oblasti
inkluzívního vzdělávání. Prioritou je podpora oprávněného přechodu žáka
ze zařazení ke vzdělávání do vzdělávacího programu pro žáky s lehkou
mentální retardací do vzdělávacího programu pro žáky bez mentálního
postižení.
9. Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání
maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním
období roku 2013
Cílem tohoto programu je poskytnout spádovým školám mzdové prostředky
(včetně odvodů) na zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů
a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného

zkušebního schématu pro konání těchto zkoušek společné části maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2013 ve spádových školách.
10. Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce
2012 – Excelence středních škol 2012
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
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.
Do programu se přihlásilo 385 středních škol.
11. Rozvojový program Podpora tvorby malonákladových učebnic a učebních
textů
Cílem podpory je vznik učebnic a učebních materiálů v elektronické
podobě, které vytvořili učitelé na doplnění výuky nebo jako kompletní
učební materiál pro obory, pro které neexistují učební texty nebo jsou příliš
zastaralé. Nedostatek učebnic a učebních materiálů mají zejména obory s
malým počtem žáků (MŠMT má k dispozici studii, která stanovila obory,
které mají nedostatek kvalitních materiálů). Vytvořené učebnice by měly
splňovat parametry pro získání doložky.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci v následující struktuře:
a) odborní garanti a tvůrci učebnic, v jejichž činnosti by byla tvorba
učebnic,
b) metodici tvorby učebnic, v jejichž činnosti by bylo metodické vedení
tvůrců a vzdělávání dalších možných potenciálních zájemců.
12. Rozvojový program Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů
v prostředí reálné praxe
Podpora má umožnit krátkodobé stáže pedagogických pracovníků ve
firmách, s cílem dalšího vzdělávání v oblasti odborných kompetencí,
s požadavkem na jejich udržování v souvislosti s dynamikou rozvoje
technologií. Stáže by měly být v rozsahu trvání alespoň 10 dní. Cílovou
skupinou jsou pedagogičtí pracovníci – učitelé odborných předmětů.

13. Rozvojový program Podpora zavádění diagnostických nástrojů
Tento RP slouží (v návaznosti na „Akční plán k výkonu rozsudku D. H.) 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 mozkové postižení).
Pedagogičtí 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.

