Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rozvojový program
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
V Praze dne 27. 9. 2013
č. j. MSMT – 33378/2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program (dále jen „program“):
Čl. 1
Základní vymezení a cíle programu
(1) Cílovou skupinou jsou právnické osoby všech zřizovatelů vykonávající činnost základní
školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, zařazených do školského rejstříku (dále jen
„právnická osoba“).
(2) Cílem programu je podpořit vzdělávání žáků základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk, který se od školního roku 2013/2014
zavádí jako povinný, a to nejpozději od 8. ročníku v minimálním rozsahu 6 vyučovacích hodin
z disponibilní časové dotace.
(3) Cíl programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky 2011. Program zároveň plní opatření Implementačního plánu Strategie
celoživotního učení – bod 1.A.2. „poskytovat materiální a metodickou pomoc školám a učitelům při
tvorbě a realizaci nových školních vzdělávacích programů zaměřenou zejména na šíření
inovativních výukových strategií (projektová výuka, kooperativní učení, apod.), které by rozvíjely
motivaci k učení po celý život a umožnily rozvíjet u žáků všechny klíčové kompetence.“
Pro MŠMT je kvalitní jazykové vzdělávání jednou z priorit, proto program umožňuje podpořit
materiální vybavení škol pro libovolné ročníky 2. stupně základních škol nebo odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, ve kterých se Další cizí jazyk vyučuje. Školám, které Další cizí jazyk
již v minulosti zavedly, umožní program obnovit a zmodernizovat jejich materiální vybavení.
Školy, které teprve zavádějí Další cizí jazyk, mohou použít prostředky na nákup nových učebnic,
učebních pomůcek a odborné literatury.
(4) Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu použije právnická osoba na nákup
učebnic s udělenou schvalovací doložkou, jejich seznam je uveden na webových stránkách MŠMT,
učebních pomůcek, včetně softwarového vybavení, a odborné literatury pro výuku žáků
ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk, a to pro libovolné ročníky. Ředitelé škol ve spolupráci
s učiteli vyučujícími cizí jazyk a na základě faktických potřeb školy rozhodnou, zdali použijí dotaci
na nákup učebnic nebo učebních pomůcek nebo si doplní odbornou literaturu. Z těchto možností si
škola může vybrat nebo je může kombinovat. V odůvodněných případech lze finanční prostředky
použít také na podporu výuky prvního cizího jazyka, zejména v těch případech kdy škola disponuje
učebnicemi a učebními pomůckami pro výuku druhého cizího jazyka v potřebném rozsahu.
Právnická osoba s nimi bude nakládat v souladu s § 27 odst. 3 školského zákona nebo je jinak
využije při poskytování základního vzdělávání.
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Čl. 2
Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program
(1) Právnická osoba obdrží finanční prostředky ve výši odpovídající počtu žáků a počtu tříd
8. a 9. ročníků ve školní matrice k 30. září 2013. Při poskytování prostředků vychází MŠMT
z výkazů předávaných podle § 28 odst. 5 školského zákona.
(2) Počet žáků zjištěný podle bodu 2.1 se vynásobí částkou 100 Kč, počet tříd zjištěný podle
bodu 2.1 se vynásobí částkou 500 Kč.
(3) Finanční prostředky v tomto programu poskytuje MŠMT právnickým osobám podle § 163
odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2014 na účet jednotlivých krajů a
církevních škol. Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
adresovaných krajským úřadům, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajské úřady přidělí
s vědomím zastupitelstva prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1 a ve výši podle bodů
2.1 a 2.2.
(4) Finanční prostředky v tomto programu poskytuje MŠMT přímo právnickým osobám
uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z
tohoto programu.
Čl. 3
Předkládání žádostí
Krajské úřady ani právnické osoby žádosti nepředkládají.
Čl. 4
Ekonomické zabezpečení rozvojového programu
Financování Rozvojového programu v roce 2014 předpokládáme zabezpečit celkovou částkou
21 300 000 Kč, která je součástí návrhu rozpočtu skupiny pro vzdělávání pro rok 2014. Tato částka
bude vyčleněna z rozpočtu pro regionální školství na rozvojové programy a závazný ukazatel je
„výdaje regionální školství a přímo řízené organizace“. Úhrnná výše poskytnutých finančních
prostředků se může od vyčleněné částky lišit zejména v závislosti na realizaci tohoto programu
a možnostech státního rozpočtu. Na poskytnutí dotací v tomto programu není právní nárok.
Čl. 5
Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání prostředků tohoto programu bude provedeno samostatně pod účelovým znakem 33047
Další cizí jazyk současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2014 podle vyhlášky
č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Čl. 6
Účinnost
Tento program nabývá účinnosti dnem 27. 9. 2013
PhDr. Jindřich Fryč
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
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