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1. Identifikační údaje a číselný kód
Formulář P 16 310

Název programu:

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Evidenční číslo programu:

133 340


Právní forma účastníka
programu1:




Správce programu:

obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové
organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec, realizující
na svém území stavbu, která bude následně vložena do
dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v
právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného
svazku obcí (s výjimkou hlavního města Prahy nebo městské
části hlavního města Prahy),
dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující
v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb.2 základní školu
v právní formě školské právnické osoby,
školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona (dále také „svazková základní škola“).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“)

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu
Formulář P 16 320
Název etapy

Datum zahájení

Datum ukončení

6/2020

3/2021

Termín realizace programu:

7/2021

6/2028

Závěrečné vyhodnocení programu:

7/2028

6/2029

Předložení ZV Ministerstvu financí nebo vládě

7/2029

12/2029

Příprava podkladů
programu:

pro

vypracování

dokumentace

Dále také „žadatele o poskytnutí dotace“ nebo následně „příjemce dotace“
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
1
2

3

3. Členění na podprogramy, včetně číselných kódů
Program je v souladu ustanovením §12, odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů členěn na podprogramy.
Členění programu na podprogramy včetně číselných kódů je následující:
133D 341

Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

133D 342

Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

4. Specifikace cílů programu a podprogramu spolu s jejich technickoekonomickým zdůvodněním a vyhodnocením efektivnosti vynaložených
finančních prostředků
4.1 Výchozí dokumenty pro stanovení cílů programu
Okruh působnosti MŠMT a zásady činnosti ústředních orgánů státní správy jsou definovány
zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 2/1969 Sb.“). MŠMT je podle zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní
politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké
hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.
Základní vzdělávání ve školách a školských zařízeních a podmínky, za nichž se vzdělávání
a výchova uskutečňuje, upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školský
zákon rovněž vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání
a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Při
zajišťování své působnosti v oblasti vzdělávání musí územní samosprávné celky reflektovat
nejen platnou legislativní úpravu, ale rovněž závazné strategické dokumenty vlády České
republiky a MŠMT.
Na úrovni národní vzdělávací soustavy je nejvyšším dokumentem určujícím českou
vzdělávací politiku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky na období 2019-2023 (dále jen „Dlouhodobý záměr“)3, který je zpracován
v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 školského zákona4.
Jedním z cílů strategie rozvoje regionálního školství uvedené v Dlouhodobém záměru je
strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení5 „Primárním zájmem je zajistit kvalitní
vzdělávání v mateřských školách a na 1. i 2. stupni základních škol pro všechny žáky. Při
Klíčovou roli při přípravě Dlouhodobého záměru 2019–2023 plnil zastřešující materiál obsahující základní rámec
vzdělávací politiky ČR – Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dlouhodobý záměr jakožto jeden
z implementačních dokumentů Strategie 2020 respektuje Programové prohlášení vlády z června 2018, Strategický rámec
České republiky 2030 a současně věcně navazuje na celou řadu studií, analýz, koncepčních a strategických dokumentů
vydávaných na národní i nadnárodní úrovni.
4 Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů
a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
5 Viz kapitola 2 Strategie rozvoje regionálního školství, 2.2 Další cíle ministerstva podle oblastí vzdělávání, A. Strategie
dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení
3
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stanovení podmínek pro zápis nových mateřských a základních škol do rejstříku škol
a školských zařízení a pro navyšování jejich kapacit6 je respektováno rozdílné postavení
a účel škol spádových a nespádových. Spádové školy představují garanci rovného práva na
poskytnutí bezplatného základního vzdělání. Podmínky pro zapisování navýšení kapacit
spádových škol do rejstříku škol a školských zařízení, případně zápis školy nové, jsou proto
z hlediska dlouhodobého záměru upraveny výhradně v návaznosti na demografický vývoj,
dostupnost a naplněnost stávajících kapacit.“
Aktuálním a klíčovým strategickým dokumentem v oblasti vzdělávacího systému ČR
je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen ,,Strategie 2030+")7, který
zohledňuje dílčí cíle a opatření Dlouhodobého záměru a zároveň zajišťuje plnou synergii
obou dokumentů a jednotlivých intervencí, a to i v kontextu tvorby navazujícího
Dlouhodobého záměru na období 2023-2027, který již bude plně implementačním
dokumentem nové Strategie 2030+.
Úkolem Strategie 2030+ je zajistit plynulý přechod do dalšího desetiletí, připravit vzdělávací
systém ČR na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.
Strategie 2030+ je dokumentem, který má obecnou, zastřešující povahu a popisuje priority,
které je třeba ve stanoveném období řešit, zejména v oblasti regionálního školství, zájmového
a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.
Strategie 2030+ má dva hlavní strategické cíle, které se zaměřují na proměnu obsahu
vzdělávání (Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných
pro aktivní občanský, profesní i osobní život) a na snižování sociálních nerovností ve
vzdělávání (Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit
maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů). Tyto cíle jsou rozvedené ve strategických
liniích, jež se zaměřují na proměnu samotného vzdělávání, řešení nerovností, podporu
pedagogů, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce a zajištění stabilního
financování.
Motivačním prvkem pro průřezové naplňování cílů Strategie 2030+ je podpora tématu
spolupráce obcí při zajišťování podmínek pro vzdělávání a školské služby podle školského
zákona primárně formou svazkového školství, a to nejenom v souvislosti s potřebou lépe
plánovat a reagovat na demografický vývoj v daném území a efektivně nakládat s veřejnými
finančními zdroji, ale také v souvislosti s se změnami v oblasti společného vzdělávání,
zavedením povinného předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky,
posilováním důrazu na polytechnické vzdělávání dětí a žáků či komunitní roli škol,
optimalizace zajištění provozního a administrativního řízení školy jako právnické osoby,
a především personálního zajištění výuky kvalitními pedagogy.
V neposlední řadě je rovněž jako výchozí dokument pro stanovení cílů programu nutno uvést
národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje s názvem Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+8 (dále jen „SRR 2021+“) zpracovanou Ministerstvem pro
místní rozvoj (dále jen „MMR“). Ambicí této strategie je stanovit hlavní cíle regionálního
rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hlavní cíle regionální politiky státu
v období 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje
Pojem „kapacita“ školy nebo školského zařízení užívaný v této kapitole označuje nejvyšší povolený počet dětí, žáků
a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo
jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
7Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 byla schválena usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020 viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.
8 Strategie regionálního rozvoje 2021+ byla schválena usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 4. 11. 2019.
6
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území. V rámci SRR 2021+ je pro oblast metropolitních území a aglomerací deklarován
záměr zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu
služeb péče o děti a řešit problémy spojené s populačním růstem v jejich zázemí a obnovit
a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech
a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti.
SRR 2021+ je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků
z evropských fondů a obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů.
Implementačními dokumenty SRR 2021+ jsou Akční plány SRR 2021+. Akční plán SRR
2021+ přijala Vláda ČR dne 11. ledna 2021 usnesením č. 23. Cíle programu mají konkrétní
vazbu na opatření 1.3.3 Zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče
o předškolní děti a předškolního vzdělávání.
Zacílení podpory MŠMT na navýšení kapacit základního školství do oblastí postižených
dlouhodobou rezidenční suburbanizací je rovněž součástí Národního investičního plánu9.

4.2 Úkoly obecní samosprávy ve školství ve vazbě na roli státu
Úkoly obcí v rámci výkonu samostatné působnosti ve školství jsou dány § 177 až 180
školského zákona.
Zákonný rozsah povinností a oprávnění obcí v oblasti zajišťování vzdělávání a školských
služeb podle školského zákona je shodný pro všechny obce bez rozdílu (tedy bez ohledu
na počet jejich obyvatel nebo to, zda se jedná o obec s postavením města, městyse
či statutárního města), neboť všechny obce v souladu s obecním zřízením vykonávají
samostatnou působnost ve stejném rozsahu. To znamená, že se svými povinnostmi v oblasti
školství, které jsou dále vymezeny, se musejí vypořádat všechny obce, což právě zejména
v oblasti úhrady investičních výdajů spojených s činností škol a školských zařízení
představuje v praxi největší problém.
Školský zákon v § 178 stanoví každé obci (bez ohledu na její velikost či počet obyvatel)
povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dvou skupin dětí,
a to:
a) dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a
b) dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, které se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto
školských zařízeních – v praxi se jedná především o děti umístěné v dětských
domovech, popřípadě také děti umístěné v dětských domovech se školou, a nově také
c) cizincům s místem pobytů na jejím území.
Tuto svou povinnost může obec splnit především zřízením základní školy, a to takové
základní školy, ve které budou mít výše uvedené děti skutečně vytvořeny podmínky pro
plnění povinné školní docházky (bude zajištěna dostupnost vzdělávání podle místních
podmínek, to znamená, že daná základní škola bude „kapacitně“ dostačovat apod.).
Pokud obec vůbec nezřídí základní školu, resp. v této základní škole či základních školách
nejsou vytvořeny podmínky pro plnění povinné školní docházky všech výše uvedených dětí,
ukládá se jí zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí
nebo svazkem obcí.

Usnesení Vlády České republiky č. 939 ze dne 16. 12. 2019 k Národnímu investičnímu plánu České republiky do
roku 2050.
9
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Zákon tedy umožňuje, aby obec zajistila podmínky pro plnění povinné školní docházky také
formou:
 uzavření dohody o společném školském obvodu základní školy zřizované jinou obcí
nebo
 členství obce ve svazku obcí, který zřizuje základní školu, a plnění z toho
vyplývajících povinností.
V souladu s § 180 školského zákona obec zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených
z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b)
školského zákona a z jiných zdrojů.
Z tohoto negativního výčtu vyplývá, že obec jako zřizovatel je v zásadě povinna nést provozní
výdaje a investiční výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
které zřizuje.
Zákonnou povinnost hradit investiční výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje (včetně
výdajů na výstavbu, přístavbu, nástavbu, vestavbu, rekonstrukci či modernizaci) nese tedy
primárně obec či svazek obcí jako zřizovatel.
Z vývoje situace v posledním období je však zřejmé, že ne všechny obce jsou schopny této
své zákonné povinnosti dostát, a to z různých důvodů (strmý demografický nárůst v dané
lokalitě podceněný ze strany vedení dotčených obcí v rámci podmínek stanovených pro dané
developerské projekty, výrazný demografický pokles v předchozím období vedoucí ke zrušení
školy a jinému využitý prostor původně školou užívaných apod.).
Ať již jsou důvody stávající situace jakékoliv, s ohledem na ústavněprávní povinnost státu
zajistit každému právo na vzdělání (článek 33 Listiny základních práv a svobod) je nezbytné,
aby stát pomohl územním samosprávným celkům dostát jejich zákonným povinnostem10.
Na druhou stranu cílem tohoto programu není sejmout z obcí jejich odpovědnost za zajištění
podmínek povinné školní docházky a nahradit jejich aktivitu dotacemi ze státního rozpočtu.
Proto se také na prvním místě vyžaduje jako podmínka přístupu k dotacím v tomto programu
aktivita obcí a jejich ochota ke vzájemné spolupráci, navázání na existující školskou
infrastrukturu a změna pohledu na vzdělávací politiku obce. Vedle toho je v tomto programu
také stanovena výrazná povinná finanční spoluúčast obce (ve výši 30% výdajů daného
projektu – blíže viz část 5.).

4.3 Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních
škol v území
V České republice je ve veřejných základních školách zřizovaných krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí v současné době, tj. ve školním roce 2020/2021, vzděláváno
97,0 % žáků. Pokud srovnáme celkovou kapacitu základních škol v České republice s počty
dětí v příslušné věkové kohortě, resp. s počty žáků v základních školách, jeví se tato kapacita
na první pohled jako dostatečná. Zásadní problém však vzniká v důsledku nerovnoměrného
rozložení těchto kapacit v území, kdy zejména s dlouhodobě pokračujícím trendem
Viz např. Strategie 2030+; Podpora předškolního vzdělávání, Opatření č. 1 „Zvýšení účasti v předškolním vzdělávání,
Klíčová aktivita 1. 3 Zajištění potřebných kapacit Podporovat zřizovatele při naplnění zákonné povinnosti zajistit potřebné
kapacity předškolního vzdělávání zejména prostřednictvím správného nastavení kritérií a podmínek dotačních programů
a výzev IROP 2021–2027 a ve spolupráci s MAS a realizátory MAP. Podpora zřizovatelů při naplňování zákonné povinnosti
bude spočívat také v identifikaci případů nedostatečných kapacit hodných zvláštního zřetele, definování kritérií potřebnosti
a metodickém vedení ke sdílení kapacit v regionu a svazkování“.
10
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suburbanizace a stále ještě se zvyšujícím počtem žáků v základních školách dochází lokálně
k potřebě dalších kapacit základních škol.
Za účelem vybudování dalších kapacit základních škol zacílilo podporu již v předchozích
dotačních titulech realizovaných od roku 2014 MŠMT11, Ministerstvo financí12 a MMR13
a program 133 340 na tyto tituly navazuje.
K problematice nedostatečných kapacit je zapotřebí přistupovat individuálně, nikoli plošně.
MŠMT k posouzení rizikovosti lokality s vysokou potřebností (dále také „stupeň rizika“)
využívá kromě jiných hodnotících kritérií především informace ze statistických údajů
evidovaných MŠMT14. Proto je podkladem pro specifikaci věcných cílů programu
vyhodnocení dostupnosti kapacit jednotlivých veřejných základních škol ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Při hodnocení a výběru projektů se správce
programu zaměřuje především na analýzu situace ve správním obvodu ORP
a konkrétních škol v obci.
Podkladem pro zpracování programu je Analýza rizikovosti nedostatku kapacit základních
škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT (dále jen „Analýza“). Metodika hodnocení
situace vychází z dat školy za posledních 5 školních let a z extrapolace populace v dané
věkové kohortě až do začátku školního roku 2024/25. Základní škola je posuzována vždy jako
samostatná právnická osoba ve vztahu ke svým údajům a dále ke vztahu k demografii v dané
obci (data Českého statistického úřadu). V ORP je situace vyhodnocována s ohledem na
situaci v jednotlivých školách, stejně tak jako s ohledem na extrapolaci demografie v daném
ORP (z dat Českého statistického úřadu).
MŠMT stanoví definici rizikovosti lokality s vysokou potřebností pro jednotlivé výzvy
na základě vyhodnocení aktuální situace. V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti
jejich dotační podpory budou na základě zpracované Analýzy, kromě definice stanovené
výpočtovým koeficientem/parametrem15, případně zohledněna specifika školského obvodu
konkrétní školy s vysokou potřebností z hlediska její geografické polohy, např. škola
s vysokým koeficientem rizika, ale v ORP s nízkým stupněm rizika, s podmínkou, že se
v daném školském obvodu nenachází jiná škola s koeficientem nižším než stanovená
minimální hodnota.
Analýza dostupnosti kapacit základních škol bude aktualizována vždy pro potřeby milníku
programu.

4.4 Specifikace věcných cílů programu
Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje16 na vytvoření nových
výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se

Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
a program 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí.
12 Podprogram 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
13 Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (dále také „IROP“), Prioritní osa 2, Specifický
cíl 2.4, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a IROP, Prioritní osa 4, Specifický
cíl 4.1, Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciálu.
14 K dispozici jsou údaje ze školského rejstříku a školské matriky a v neposlední řadě údaje ze zápisu pro školní docházku.
MŠMT v této souvislosti spolupracuje na konzultační bázi rovněž s představiteli konkrétních obcí s rozšířenou působností,
krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.
15 Vysvětlení výpočtu v modelu je uvedeno v bodě 11.
16 Nová výstavba, přístavba, dostavba, nástavba a rekonstrukce vhodných objektů.
11
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podle § 178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na
zpracovanou demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.
Hlavními cíli programu 133 340 jsou:
 Cíl 1 - Vybudování nové kapacity
 Cíl 2 - Navýšení stávající kapacity
Cíl 1 realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných
základních škol s minimální kapacitou17 18 kmenových učeben18 pro 540 žáků
(podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí). Jedná se se
o následující projekty:
- Svazková základní škola Drahelčice-Úhonice,
- Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem,
- Svazková základní škola Chýně – Hostivice,
- Svazková základní škola Český Brod – Doubravčice,
- Nová svazková základní škola LOŠBATES,
- Svazková škola Povýmolí v Úvalech.
Jmenovitě určené projekty budou vždy definovány v dokumentaci programu nebo
v její aktualizaci a mohou být v milníku realizace programu19 (viz kapitola 4.6 Časové
milníky realizace programu) doplněny o další projekty. Podmínkou pro zařazení
jmenovitě určeného projektu do programu je:
-

-

-

vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro l správní obvod ORP v níž
bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb
v území“, kterou zpracovává MŠMT, je v době zpracování dokumentace programu
nebo její aktualizace definován v minimální hodnotě koeficientu 7,
definovaná právní forma oprávněného účastníka programu v souladu
s dokumentací programu,
vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací
(viz kapitola 4.5, část „Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací“),
soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou základní školy a podmínek
pro jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí
dotace,
zpracovaná demografická studie,
zpracovaná studie stavby.

Cíl 2 navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření
stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou
označeny jako vysoce potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí) a to
dle následujících podmínek:
Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek,
stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení (dále také „Povolený počet žáků (počet žáků)“).
18 Rejstříková kapacita nové kmenové učebny je stanovena na 30 žáků.
19 Milníkem je aktualizace dokumentace programu v podobě materiálu pro jednání vlády České republiky.
17
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-

-

-

vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP v níž
bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb v
území“, kterou zpracovává MŠMT, je k datu podání žádosti o poskytnutí dotace
definován v minimální hodnotě koeficientu 6,
vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací –
žadatel je v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace vlastníkem dotčených
nemovitostí (viz kapitola 4.5, část „Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací“)
soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou a podmínek pro jejich
využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,
výsledné navýšení kapacity stávající základní školy bude vždy do úrovně
minimálně 18 kmenových učeben a 540 žáků. Navýšení kapacity může být
realizováno následujícími variantami:
o stávající neúplná základní škola bude po realizaci stavby navýšena na
minimální kapacitu 18 kmenových učeben a 540 žáků.
o stávající plně organizovaná základní škola s minimální kapacitou
18 kmenových učeben a 540 žáků bude realizací stavby navýšena
minimálně
o 6 kmenových učeben a 180 žáků.

Podpora jmenovitě určených projektů bude probíhat formou průběžné výzvy, podpora
rozšíření kapacity stávajících základních škol bude realizována na základě kriteriálního
hodnocení v rámci kolové výzvy.

4.5 Charakteristika jednotlivých účastníků programu
Účastníky programu jsou:





obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské
právnické osoby, nebo obec, realizující na svém území stavbu, která bude následně
vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v právní formě
školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního města
Prahy nebo městské části hlavního města Prahy),
svazek obcí zřizující v souladu § 124 školského zákona základní školu v právní formě
školské právnické osoby,
školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací
V souvislosti s charakteristikou jednotlivých účastníků programu je vlastnictví pozemků
a staveb dotčených dotací podmíněno následovně:
Subtitul 133D 341:
1. v případě obce jako žadatele o dotaci – v majetku žadatele o dotaci musí být jak
pozemek, tak stavba,
2. v případě svazku obcí jako žadatele o dotaci – pozemek musí být v majetku svazku
obcí, nebo jednoho z členů svazku obcí s tím, že svazek obcí musí mít v katastru
nemovitostí pravomocně zapsáno právo stavby na 99 let. Stavba musí být v majetku
svazku obcí,
3. v případě školské právnické osoby zřizované svazkem obcí jako žadatele o dotaci –
pozemek musí být v majetku školské právnické osoby nebo svazku obcí nebo jednoho
10

z členů svazku obcí s tím, že školská právnická osoba musí mít v katastru nemovitostí
pravomocně zapsáno právo stavby na 99 let. Stavba musí být v majetku školské
právnické osoby.
Subtitul 133D 342:
 v majetku žadatele o dotaci musí být jak pozemek, tak stavba.

4.6 Indikátory a technické parametry akce
Účastník programu je povinen se zavázat k výběru indikátoru a parametru pro zvolenou akci.
K indikátoru musí být vyplněna cílová hodnota, kterou se účastník programu zavazuje
dosáhnout a datum, ke kterému musí definovanou hodnotu naplnit.
Novými výukovými kapacitami se rozumí kapacity výukových prostor, umožňujících
vytvoření nové učebny pro vzdělávání v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů.
Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být
vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými
kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, tělocvičen, zázemí školy, popřípadě
kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace
výuky. Vybudování tělocvičny nebo školní jídelny (včetně zásadního navýšení kapacity
stávající jídelny) bude uznatelným výdajem za podmínky současného vybudování nejméně
6 kmenových učeben s kapacitou minimálně 180 žáků.
Výukové kapacity musí být projektovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby,
a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnoty indikátorů budou upřesňovány aktualizací dokumentace programu v milníkách.
Konečné hodnoty budou stanoveny v rámci posledního milníků na základě výsledků
realizovaných výzev a projektů zařazených do realizace. V současné době stanoveného
hodnoty jsou pouze kvalifikované odhady vztažené k celkové alokaci programu a maximální
jednotkové ceně na žáka.
Indikátory akce
Indikátorem se pro potřeby jednotlivých akcí (investičních záměrů) rozumí „Povolený počet
žáků (počet žáků)“ rozumí – kapacita vycházející z rejstříku škol a školských zařízení (dále
jen „rejstřík“). Výchozí hodnota vyjadřuje stav k 1. 9. školního roku předcházejícímu datu
podání žádosti, cílová hodnota vyjadřuje stav k 1. 9. školního roku následujícímu po termínu
ukončení akce.
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Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota20

Cílová hodnota21

Povolený počet žáků (počet žáků) 22

osoba

0

10 896

Vybudováním nové kapacity23

osoba

0

4 320

Navýšením stávající kapacity24

osoba

0

6 576

z toho

Vymezení indikátorů pro cíle programu:
 Cíl 1 - Vybudování nové kapacity
 Cíl 2 - Navýšení stávající kapacity
Technické parametry akce
Základní struktura sledovaných technických parametrů je následující:
Název parametru
Obestavěný prostor

Jednotka

technická obnova

m3

Plocha užitková celkem (PU) 25

m2

Obestavěný prostor

m3

nově získaná/ý

Plocha užitková celkem (PU)

m2

Stavební záměry musí být projektovány v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje se využití Technických
podkladů pro zpracování stavebních programů pro výstavbu objektů vysokých škol a jejich
účelových zařízení, II. část, vydané v 03/1999 pod č. j. 14 861/99-33 jako dosud platného
metodického podkladu MŠMT pro přípravu investiční výstavby.

4.7 Uznatelnost výdajů
Uznatelné výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu.
Dokumentací programu je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů na
vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH26. V případě

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.
Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu
a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH.
22
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných provozů, tříd, skupin
nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
23 Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 341 navýšen vybudováním zcela nové kapacity novou
výstavbou, přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
24 Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 342 navýšen o kapacitu vzniklou přístavbou,
dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
25 PU – plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí,
včetně ploch komunikací a technického vybavení.
20
21
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překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů žadatele a bude
neuznatelným výdajem.
Uznatelné výdaje musí splňovat obecné principy uznatelnosti výdajů z hlediska času, umístění
a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti.
Za uznatelné (výdaje zahrnuté do celkové bilance potřeb a zdrojů, ze které se vypočítává
% podíl účasti vlastních zdrojů příjemce dotace) se v rámci akce považují výdaje, které
prokazatelně souvisí s předmětem projektového záměru (včetně výdajů uskutečněných před
podáním žádosti). Jedná se o výdaje, které realizoval jak žadatel o dotaci, tak případně jeden
z členů dobrovolného svazku obcí, který bude žadatelem o dotaci.
Omezení uznatelnosti:
 Čas – Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé (termín zdanitelného plnění na faktuře)
v průběhu realizace akce, nejdříve však 1. 1. 2018. Do uznatelných výdajů, které
vznikly před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, lze zahrnout pouze výdaje na
aktivity spojené s přípravou akce. Jedná se zejména o výdaje dle dále uvedeného
seznamu uznatelných výdajů upřesněné konkrétní výzvou.
 Účel – každý uznatelný výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci akce a mít
přímý vztah k účelu programu a zacílené podpory v rámci konkrétní výzvy.
 Hospodárnost – použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s přiměřenou mírou
vynaložených prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality. Zásada je zpravidla
naplněna transparentním postupem při výběru dodavatelů (dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) porovnáním v daném
okamžiku srovnatelných nabídek.
 Efektivnost – takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu,
kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených
na jejich plnění (tj. maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy). MŠMT stanoví
v jednotlivých výzvách hodnoty jednotkových cen na jejich pravidelné ověřování
s ceníky stavebních prací nebo vývojem cen stavebních prací zveřejňovaným Českým
statistickým úřadem. Zásada je dále naplněna transparentním postupem při výběru
dodavatelů (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů) nebo právě posudky soudních znalců pro příslušné oblasti.
 Účelnost – takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při
plnění stanovených úkolů. Zásada je naplněna, pokud akce splňuje kritéria
přijatelnosti programu a vede k naplnění stanovených indikátorů programu a splnění
cílů vytyčených pro realizaci akce.
 Daň z přidané hodnoty (DPH) podle zvláštního právního předpisu může být
uznatelným výdajem pouze za předpokladu, že uznatelným výdajem je rovněž plnění,
ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění uznatelným výdajem pouze z části,
je uznatelným výdajem rovněž pouze poměrná část DPH vztahující se k tomuto
plnění. DPH nebo její část (buďto poměrná část ve smyslu předchozí věty a/nebo
neuplatněná část po krácení odpočtu daně zálohovým koeficientem neuplatňovaná dle
zálohového koeficientu v souladu se zákonem o DPH) je uznatelný výdaj pouze
Hodnota jednotkové ceny byla stanovena na základě průměrných hodnot získaných z údajů z dosud
realizovaných investičních akcí se zohledněním vlivu aktuálního vývoje cen stavebních prací na trhu (např.
koeficientu cen stavebních prací dle Českého statistického úřadu).
26
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za předpokladu, že příjemce nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části
DPH. DPH je uznatelným výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou plátci DPH.
Subjekty, které mohou uplatnit nárok na odpočet DPH částečně na základě
koeficientu, použijí při vykazování v žádosti o poskytnutí dotace a následné platbě
zálohový koeficient. V následujícím roce, kdy bude v souladu s postupy podle zákona
č. 235/2004 Sb. vyměřen správcem daně zjištěný vypořádací koeficient za minulý rok,
provedou příjemci vyúčtování takto nárokované DPH na základě tohoto vypořádacího
koeficientu skutečně vyměřeného správcem daně. Platí, že uznatelným výdajem není
DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet.
 Nikdy nesmí dojít ke dvojímu financování konkrétního výdaje z jiného veřejného
zdroje (národního, zdroje Evropské unie).
Uznatelnými výdaji jsou výdaje na:
 projektovou činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické
posudky…),
 autorský dozor
 inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, administrátor
výběrových řízení apod.),
 stavební práce související s účelovým určením dotace na
o pořízení staveb,
o rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb,
o úpravy venkovních ploch do 10 m od stavby,
 pořízení interiérového vybavení.
V rámci naplnění cílů programu nejsou za uznatelné považovány výdaje na:
 vybudování cílové kapacity nižší než 18 kmenových učeben a 540 žáků,
 vybudování nové kapacity nižší než 6 kmenových učeben a 180 žáků,
 projektovou činnost a přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky…), které
bezprostředně nesouvisí s předmětem akce,
 předchozí etapy realizace akce,
 prostou rekonstrukci nevyhovujícího stavebně technického stavu objektu, pokud není
předmětem rekonstrukce řešení nedostatku výukové kapacity,
 kapacity základní umělecké školy (včetně kancelářských prostor),
 byty pro zaměstnance,
 výstavbu/rekonstrukci sportovních hřišť a bazénů,
 venkovní plochy – úpravy venkovních ploch na pozemku areálu školy přesahující
stanovený rozsah 10 m od stavby,
 vybavení, které nesouvisí s předmětem akce,
 nákup nemovitostí,
 neinvestiční vybavení (např. PC) vyjma mobiliáře jako prvotního vybavení pořizované
kapacity,
 provozní výdaje,
 mzdové náklady a související náklady,
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 úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za
rekonstruované prostory,
 zpracování a administraci žádosti vč. výdajů na související poradenství (vyjma
organizace veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a nákladů na řízení
projektu),
 právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky.

4.8 Časové milníky realizace programu
Program je v podprogramu 133D 341 z hlediska účelového určení dotace zacílen
na realizaci jmenovitě určených projektů.
Přesný časový harmonogram nelze při plánování čerpání prostředků na jednotlivých akcích
reálně odhadnout, zejména nelze zcela eliminovat zdržení u vysokonákladových staveb. Proto
je lhůta pro realizaci programu navržena na delší období let 2021-2028. Po schválení
dokumentace programu budou vypsány výzvy s možností zahájení realizace akcí již od roku
2021 (v roce 2021 se předpokládá zahájení zadávacích řízení na dodavatele některých akcí).
Předpokládá se, že finanční plnění bude zahájeno rokem 2022 a ukončeno do 30. 6. 2028, kdy
bude program dofinancován z nároků z nespotřebovaných výdajů.
MŠMT stanoví pro realizaci programu tři fáze ohraničené třemi časovými milníky v rámci
kterých dojde k vyhodnocení dílčí fáze realizace a aktualizaci dokumentace programu
v případě, že z odůvodněných příčin dojde k revizi a úpravě investičního plánu programu 133
34027. Ve stanovených milnících MŠMT ověří soulad stávajícího investičního plánu, zejména
jmenovitě určených projektů, vyhodnotí průběžné naplňování cílů programu
a dosavadní průběh realizace akcí, případně navrhne zařazení dalších jmenovitě určených
projektů za splnění daných podmínek (viz kapitola 4. 3 Specifikace věcných cílů programu).
Časové milníky realizace programu:
 1. milník – rok 2023,
 2. milník – rok 2025,
 Závěrečné vyhodnocení programu – do 30. 6. 2029.
Za účelem efektivního čerpání prostředků státního rozpočtu budou v případě realizace
stavební části akce z hlediska časového harmonogramu ve výzvě stanoveny podmínky
vymezující dostatečnou připravenost akce. V době podání žádosti o poskytnutí dotace prokáže
žadatel dokumenty prokazující splnění minimální podmínky dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
stanoveným výzvou. Dokumentem pro konkrétní druh povolovacího řízení je např. územní
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora,
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního
úřadu s ohlášenou stavbou28). Výdaje na zpracování projektové dokumentace budou
uznatelnými výdaji projektu a budou akceptovány v rámci povinné procentní účasti vlastních
zdrojů účastníka programu. Tím bude v době registrace akce zaručen vyšší stupeň její

V případě mimořádné situace, například z důvodu krácení státního rozpočtu na realizaci programu, si správce programu
rovněž vyhrazuje právo na aktualizaci programu a předefinování investičního plánu i mimo plánované milníky.
28 V případě, že stavební úřad souhlas vydal mlčky, doloží žadatel kromě kopie ohlášení stavby čestné prohlášení, že mu
v zákonné lhůtě ode dne doručení žádosti stavebnímu úřadu nebyl doručen zákaz ani souhlas pro předmětnou stavbu a že
takto udělený souhlas nepozbyl platnosti.
27
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připravenosti a finanční plán čerpání dotace bude v jednotlivých etapách realizace akce
přesnější.

5. Bilance potřeb a zdrojů financování programu
Dokumentací programu jsou závazně stanoveny ukazatele účasti státního rozpočtu jako celku.
V rámci daného víceletého časového rámce musí být tedy naplněny cíle, kterým odpovídá
finanční krytí určitého objemu dotace.
Formulář P 16 370 - Bilance potřeb a zdrojů programu

Celkem v Kč

Státní rozpočet v Kč – MAX

Vlastní zdroje v Kč – MIN

6 807 682 105

1 909 174 684
8 716 856 789

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci tohoto programu činí
6 807 682 105 Kč. Celkový objem předpokládaných výdajů činí 8 716 856 789 Kč. Objem
výdajů státního rozpočtu ve sledovaném období je odvozen z objemu státního rozpočtu
střednědobého výhledu do roku 2023 stanoveného zákonem č. 600/2020 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2021 a předpokládaného objemu financování Programu do
roku 2028. Program bude finančně zahájen v roce 2022.
Financování Programu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu,
poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly MŠMT a vlastních zdrojů
účastníka programu. Vlastními zdroji se rozumí veškeré finanční prostředky, které nejsou
poskytnuty ze státního rozpočtu.
Dokumentací programu je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů
na vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH29. V případě
překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů žadatele a bude
neuznatelným výdajem.
Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč. Maximální výše dotace na
jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce
činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako
samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem
je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona.
Do výše podílu účastníka programu nelze zahrnout dotaci poskytnutou z programů Evropské
unie (dále jen „OP EU“) poskytovaných MŠMT nebo jiným poskytovatelem. Prostředky
jiných dotačních titulů nebudou vedeny v rámci finanční bilance potřeb a zdrojů. Na akce
realizované v tomto programu nelze zároveň čerpat dotaci z jiných národních dotačních titulů.
Objemy státního rozpočtu v jednotlivých letech realizace programu jsou v době schvalování
dokumentace programu stanoveny orientačně30.
Hodnota jednotkové ceny byla stanovena na základě průměrných hodnot získaných z údajů z dosud
realizovaných investičních akcí se zohledněním vlivu aktuálního vývoje cen stavebních prací na trhu (např.
koeficientu cen stavebních prací dle Českého statistického úřadu ).
30
Přerozdělením prostředků v rámci schválených výdajových limitů kapitoly MŠMT v průběhu aktuálního
rozpočtového roku mezi jednotlivými ukazateli státního rozpočtu kapitoly MŠMT je možno částečně
29
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Vzhledem k tomu, že z hlediska procesních lhůt v jednotlivých fázích přípravy, zadání stavby
a následné realizace stavební části není prakticky reálné dodržení pravidelných
rozpočtovaných objemů v jednotlivých letech realizace programu31, je nutno počítat
s využitím institutu nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů32

6. Obsah žádosti o poskytnutí dotace, obsah investičního záměru, obsah
dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska
zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání
prostředků
6.1 Obsah žádosti o poskytnutí dotace
Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje dle § 14 odstavce 3 rozpočtových pravidel.
Ke každé žádosti o poskytnutí dotace musí být přiloženy povinné dokumenty, které tvoří
přílohu žádosti o poskytnutí dotace. Přílohy k žádosti o poskytnutí dotace mohou být odlišné
v závislosti na definovaných podmínkách výzvy. K žádosti o poskytnutí dotace se vždy
dokládá:
 investiční záměr (dále také „IZ“),
 studie proveditelnosti v případě individuálně dotované akce definované §13 odst. 3
písm. c) rozpočtových pravidel,
 projektová dokumentace v nejvyšším dosaženém stupni zpracování dle požadavku
výzvy – minimálně dokumentace pro územní rozhodnutí.

6.2 Obsah investičního záměru
Obsah investičního záměru bude podle potřeby upřesněn v konkrétní výzvě v podobě
vzorového investičního záměru a bude mimo jiné podkladem pro hodnocení žádosti o dotaci.
Obsahem investičního záměru jsou zpravidla následující údaje:
a) popis naléhavosti situace z hlediska nedostatku výukových kapacit a zdůvodnění
nezbytnosti navýšení kapacity z hlediska demografického vývoje,
b) popis spádového území a informace o výukové kapacitě školského obvodu (budované
kapacity),
c) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru
nemovitostí,
d) stavebně technický popis projektu, popis stávajícího stavebně technického stavu
objektu, pozemku a navrhovaný stav,
e) u staveb charakteru technického zhodnocení, nástaveb, vestaveb apod., dokumentaci
současného stavu včetně rozhodujících technicko – ekonomických údajů o provozu
obnovované a nové kapacity a způsobu jeho financování,
f) popis stavebně technické připravenosti projektu,
optimalizovat rozložení disponibilních prostředků státního rozpočtu ve snaze docílit efektivního využití
prostředků státního rozpočtu.
31
Akce většího rozsahu, zejména individuálně dotované akce podléhají náročnější přípravě projektových
dokumentací a v rámci hodnocení žádosti o poskytnutí dotace rovněž projednání a expertnímu posouzení komisi
expertů pro posuzování dokumentace staveb ustavené při MŠMT. Skutečný stav realizace programu může být
podstatnou měrou ovlivněn komplikacemi v zadávacích řízeních
32

§ 47 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel
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g) souhrnné požadavky na plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb
v případně navyšování kapacit jejich zdůvodnění vč. dislokačního stávajícího
a budoucího uspořádání jednotlivých pracovišť školy (je-li relevantní),
h) stanovení indikátorů a parametrů projektu,
i) rekapitulace nákladů dle charakteru činností,
j) zdroje financování akce – požadovaná výše dotace a stanovení podílu vlastních zdrojů
v členění na investiční a neinvestiční část. IZ musí poskytovat údaje o celé
požadované částce dotace (nikoliv pouze na její část či etapu),
k) přehled plánovaných výběrových řízení dle charakteru činností,
l) časový harmonogram akce,
m) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků – stručné zhodnocení
požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména energiemi,
vodou a pracovníky, předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz,
tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady, které bude účastník sám
na své náklady zabezpečovat,
n) popis možností víceúčelového využití objektu.

6.3 Obsah studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti obsahuje zpravidla:
 Základní identifikační údaje
o název projektu,
o identifikační údaje žadatele (IČO, starosta / starostka / statutární orgán,
kontaktní osoba),
 Charakteristika projektu:
o popis cílů a výsledků projektu ve vztahu k účelovému určení dotace,
o infrastruktura a stávající technické zázemí ve vztahu k danému projektu,
o základní věcná charakteristika projektu – popis budovaných kapacit.
 Majetek:
o uvedení vlastnického nebo jiného věcného práva k dlouhodobému investičnímu
majetku,
o plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi:
- technické zhodnocení,
- reinvestice,
- životnost majetku,
- převody, zápůjčky, pronájmy majetku třetím osobám vč. předpokládaných
termínů.
 Detailní popis projektu:
o identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu,
o výchozí stav – problémy a nedostatky stávající infrastruktury a popis situace,
pokud projekt nebude realizován (nulová varianta),
o stupeň realizace přípravné fáze projektu – realizována/nerealizována,
o stavebně-technická část, technické údaje, popis vybavení jednotlivých prostor,
o stavební program, přehled plánovaných parametrů,
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o podpora udržitelného rozvoje, energeticky úsporná opatření, plánované
synergie na příslušné programy,
o vliv na životní prostředí (i při stavbě – zábory chodníku, přesuny hmot,
zařízení staveniště apod.),
o dopravní situace, parkování,
o zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování).
Harmonogram projektu:
o podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu
územního a stavebního řízení, organizace jednotlivých výběrových řízení
apod.),
o stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno),
o technická připravenost:
- majetkoprávní vztahy,
- připravenost projektové dokumentace,
- připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
- územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných
stanovisek dotčených orgánů státní správy apod.,
- popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet
termínů. V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel
uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani
ohlášení,
- popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory
a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti,
o přehled jednotlivých plánovaných výběrových řízení.
Financování projektu:
o celkové výdaje projektu,
o objemy jednotlivých zdrojů po letech,
o rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet v příloze – v členění na investice
a neinvestice (v členění příprava, stavba, vybavení), způsob stanovení cen
v rozpočtu (odborný odhad nákladů, průzkum trhu, zadávací řízení
– předpokládaná/skutečná cena z výsledku výběrového řízení apod.),
o zdroje financování vč. přípravné fáze před registrací projektu,
o úvěry, půjčky, zdroj prostředků na jejich překlenutí,
o provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu infrastruktury,
o financování provozní fáze – stávající a budoucí stav vč. zdrojů jejich
financování (vč. údržby a reinvestic).
Výstupy projektu:
o indikátory projektu,
o parametry projektu.
Řízení projektu:
o projektový tým, organizační schéma,
o externí subjekty,
o u všech popis činností např. v členění na přípravnou a realizační část,
organizace kontrolních dnů.
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 Analýza rizik a varianty řešení:
o pro přípravu a realizaci projektu - např. časová rizika, vlastnické vztahy,
navýšení cen stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové
dokumentaci, nekvalitně provedené výběrové řízení, nedodržení termínů
realizace stavby, nekvalitně provedené technické řešení, škody na majetku
apod.

6.4 Posouzení žádosti o poskytnutí dotace
Účastníci programu předkládají žádosti o poskytnutí dotace v souladu s vyhlášenou výzvou
podle ustanovení § 14j rozpočtových pravidel. Tyto žádosti jsou posuzovány a hodnoceny na
základě podmínek a kritérií konkrétní výzvy (dále také „výzva“). Pro příklad jsou níže
uvedena variabilní kritéria hodnocení pro kolové výzvy:
Pro posuzování předložených žádostí slouží zejména tato kritéria:
Formální kontrola:
- oprávněnost žadatele dle podmínek výzvy,
- včasnost podání žádosti v určeném období pro počátek a konec příjmu žádostí,
- kontrola obsahu žádosti, doložení dokumentů dle předepsaných příloh žádosti.
Věcné hodnocení – vyřazovací kritéria:
- soulad s cíli programu
- řešení majetkových vztahů,
- platnost a pravomocnost předepsaných dokumentů dle stavebního zákona,
- dodržení podílu vlastních zdrojů žadatele,
Věcné hodnocení – bodovací kritéria:
- hodnocení demografie a spádovosti, formy spolupráce obcí,
- zhodnocení stavební připravenosti, tj. stupeň zpracování projektové dokumentace,
- průkaznost a kvalita předložených podkladů,
- výše podílu vlastních zdrojů žadatele
- kvalita zpracování žádosti a investičního záměru.
Podrobnější charakteristika a postup posouzení žádosti o poskytnutí dotace bude předmětem
jednotlivých výzev vyhlašovaných v průběhu realizace programu 133 340.
V případě, že výše dotace překročí finanční limit stanovený v §13 odst. 3 písm. c)
rozpočtových pravidel, podléhá řídicí dokumentace souhlasu Ministerstva financí dle §12
odst. 8 rozpočtových pravidel.

6.5 Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace
Dotace je poskytována v souladu s ustanovením § 14 rozpočtových pravidel a zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném
ustanovením § 14q rozpočtových pravidel. Proces poskytování dotací v rámci programového
financování se dále řídí prováděcí vyhláškou k rozpočtovým pravidlům a metodickými
pokyny k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování
informačního systému programového, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
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veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace jsou vydány společně s rozhodnutím o poskytnutí
dotace a podle pravidel související Výzvy. Účastník programu je povinen řídit se těmito
podmínkami, a to vždy dle aktuální platné verze, zejména v souladu s platnými právními
předpisy. Podrobná specifikace podmínek pro poskytnutí dotace může být ve výzvě zpřesněna
či podrobněji vysvětlena v návaznosti na specifika konkrétní výzvy bez nutnosti aktualizace
dokumentace programu.
Základní podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace:
 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu:
o Prostředky státního rozpočtu budou převedeny v souladu s platebními
podmínkami stanovenými v Rozhodnutí.
o Dotace bude převedena na základě písemné žádosti příjemce dotace. Žádost
musí obsahovat vyčíslení přesné požadované částky dotace (v rozdělení na
investiční a neinvestiční výdaje). Součástí žádosti bude kopie platného
oboustranně podepsaného závazku.
o Dotace bude převedena na účet příjemce dotace zřízeného u České národní
banky (dále jen “ČNB“). Příjemce dotace může hradit jednotlivé faktury
související s akcí z účtu u ČNB, na který byla dotace převedena, případně
může prostředky dotace převést na svůj běžný účet, ze kterého bude realizovat
financování akce.
 Podmínky pro vratky, smluvní pokuty, penále:
o V Rozhodnutí není předmětem odvodů za porušení rozpočtové kázně
nedodržení struktury objemů potřeb, která je v Rozhodnutí uvedena v části
„Financování akce (projektu) v letech“, v řádcích finančních potřeb projektu.
o Příjemce dotace je povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a platnou vyhláškou vydanou
Ministerstvem financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo
Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších
předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí na:
- výdajový účet MŠMT č. 0000821001/0710, nejpozději do 31. 12. daného
rozpočtového roku (prostředky musí být připsány na účet MŠMT), pokud
příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního
roku, ve kterém byla dotace převedena,
-

účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-821001/0710, pokud příjemce
dotace vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem.

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem se provádí za celou dobu
realizace akce podle stavu k 31.12. roku, v němž byla předložena dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce stanoveném v Rozhodnutí. Formulář
finančního vypořádání se předkládá v roce následujícím v termínu uvedeném
ve vyhlášce č. 367/2015 Sb.
 Pravidla publicity – pravidla publicity nejsou stanovena.
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 Podmínky a pravidla udržitelnosti:
o Majetek pořízený z dotace bude využíván v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. U staveb
bude využíván minimálně po dobu 10 let od jeho pořízení za účelem, pro který
je dotace poskytována. V případě neschopnosti dodržet daný účel pro stavbu
po dobu 10 let lze v odůvodněných případech akceptovat jiné využití
infrastruktury sloužící dalšímu vzdělávacímu účelu. Akceptace musí být
správcem programu písemně schválena. K majetku, který je předmětem
poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace a udržitelnosti, tj. 10 let, akce
zřízeno zástavní právo. Termínem pořízení je termín ukončení realizace akce
stanovený v Rozhodnutí.
o Majetek pořízený z dotace nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na
jinou osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen jej
řádně provozovat. Výjimkou pro případný převod majetku je vklad majetku
do dobrovolného svazku obcí v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bezúplatný převod do vlastnictví dobrovolného svazku obcí, nebo bezúplatný
převod do vlastnictví školské právnické osoby zřízené dobrovolným svazkem
obcí, a to k výkonu činnosti dané základní nebo mateřské školy. K majetku,
který je předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace
a udržitelnosti, tj. 10 let, akce zřízeno zástavní právo.
 Podmínky archivace:
o Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti
potřebné k řádnému provedení kontroly použití dotace.
 Uznatelnost a neuznatelnost výdajů
o Pravidla pro uznatelnost výdajů bude stanovena v souladu s bodem 4. 7
Uznatelnost výdajů dokumentace programu.
 Podmínky pro zadávání akcí:
o Příjemce dotace bude vždy při výběru dodavatele postupovat v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zásadami
dle § 6 uvedeného zákona.
 Termín ukončení realizace akce:
o Termínem ukončení akce se pro tuto dokumentaci programu rozumí doba, kdy
byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků
bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval,
případně s ní souhlasil, nebo prohlášením příjemce dotace, že toto není úředně
požadováno; v případě, že se nejedná o stavbu, je za termín ukončení akce
považován termín převzetí věci nebo jiný úkon doložený předávacím
protokolem nebo protokolem o uvedením do provozu, u strojů a zařízení.

6.6 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu
Dotace bude vedena v tzv. kombinovaném typu financování akce, tedy finanční prostředky
budou zpravidla převedeny „ex ante“, v ojedinělých odůvodněných případech i „ex-post“
Částka dotace bude uvolněna dle odpovídajícího harmonogramu prací a platebního kalendáře
z odsouhlaseného smluvního závazku. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram
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a platební kalendář dle možností státního rozpočtu. Pravidla budou podrobněji specifikována
v konkrétní výzvě.

6.7 Výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace
V rámci programu budou vyhlašovány výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace, a to
v souladu s §14j rozpočtových pravidel.
V rámci podprogramu 133D 341 budou počínaje rokem 2021 vyhlašovány průběžné
nesoutěžní výzvy pro jmenovitě určené projekty na období max. 3 let.
V rámci podprogramu 133D 342 budou dle možností státního rozpočtu kapitoly MŠMT a
čerpání dotačních prostředků na registrovaných akcích vyhlášeny výzvy kolové, soutěžní, po
schválení dokumentace programu či jeho aktualizace v milníku programu33.
Výzvy budou uveřejňovány na webu MŠMT34 a budou obsahovat veškeré informace pro
žadatele potřebné pro administraci žádosti včetně pokynu pro předložení Závěrečného
vyhodnocení akce.

7. Podmínky pro zadávání akcí
Příjemce dotace bude vždy při výběru dodavatele postupovat v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě
veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zásadami dle § 6 uvedeného zákona.

8. Vymezení kontrolní činnosti správce programu
Financování programů reprodukce majetku se řídí zejména následujícími právními předpisy,
vnitřními předpisy a metodickými pokyny:







rozpočtovými pravidly,
prováděcí vyhláškou o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve
znění pozdějších předpisů.

Provádění kontrolní činnosti, tj. především kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné
vztahy kontrolních orgánů a kontrolovaných organizačních složek státu je upraveno právními
a vnitřními předpisy o finanční kontrole a jejím výkonu, jedná se především
o veřejnosprávní kontrolu účastníka programu při čerpání veřejných prostředků,
zejména dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o dotaci.

33
34

Viz. bod 4. 8 Časové milníky realizace programu
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani
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Vlastní kontrolní činnost na úrovni správce programu probíhá již počínaje registrací akce
monitorováním průběhu její realizace, tj. činnostmi jako jsou:
1. kontrola žádostí a věcného obsahu IZ a průběhu realizace podpořených žádostí
v souladu s cíli programu a jednotlivých výzev, stanovenými technickými, časovými
a finančními parametry a podmínkami pro poskytnutí dotace,
2. kontrola postupu dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů v kontextu schváleného investičního záměru nebo jeho dodatků,
3. kontroly na místě vybrané stavby,
4. kontrola postupu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vztahující se k zápisu do rejstříku,
5. kontrola údajů uvedených v dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce
a následně i v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu,
6. opatření vyplývající z §14e a 14f rozpočtových pravidel.

9. Závěrečné vyhodnocení programu
Závěrečné vyhodnocení programu bude prováděno v souladu s rozpočtovými pravidly
a související prováděcí vyhláškou.
Závěrečné vyhodnocení programu bude obsahovat:
-

přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu,
zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,
dosažené absolutní hodnoty stanovených parametrů / indikátorů (absolutní
navýšení),
řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci
programu.

Závěrečné vyhodnocení programu bude předloženo vládě České republiky v termínu
stanoveném v dokumentaci programu a po ukončení závěrečného vyhodnocení všech akcí
realizovaných v programu.

10. Vysvětlení výpočtů koeficientu z Analýzy rizikovosti nedostatku kapacit
základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT
Příloha č. 1 dokumentace programu – vysvětlení výpočtů koeficientu

11. Formuláře EDS/SMVS
Příloha č. 3 dokumentace programu – dokumentace EDS/SMVS
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Příloha č. 1 dokumentace programu – vysvětlení výpočtů koeficientu
Č. j.: MSMT-4691/2021-4

3a

Vysvětlení výpočtů koeficientu z Analýzy rizikovosti nedostatku kapacit
základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT
Obecně k ORP i školám:
KHx – věková kohorta pro vzdělávání v základních školách, tj. 0,825 6letých + všichni 7 až 14letí +
0,175 15letých (dále zmiňována i jako extrapolovaná populace nebo jen populace)
Extrapolace populace k 30.9. daného školního roku (ExP) určena následujícím způsobem:
 školní rok 2015/16 – zpětně z dat ČSÚ k 31.12.2015
 školní rok 2016/17 – zpětně z dat ČSÚ k 31.12.2016
 školní rok 2017/18 – zpětně z dat ČSÚ k 31.12.2017
 školní rok 2018/19 – zpětně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2019/20 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2020/21 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2021/22 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2022/23 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2023/24 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
 školní rok 2024/25 – dopředně z dat ČSÚ k 31.12.2018
Kz – Koeficient zásadnosti u školy:
K1 – pokud je škola zřízena obcí a současně vykazuje pro školní rok 2019/20 žáky, pak 1, jinak 0
K2 – pokud škola ve školním roce 2019/20 vykazuje naplněnost:







99 % a více, pak 1,1, jinak pokud
95 % a více, pak 1, jinak pokud
92,5 % a více, pak 0,95, jinak pokud
90 % a více, pak 0,9, jinak pokud
85 % a více, pak 0,5, jinak pokud
80 % a více, pak 0,25, jinak 0

K3 – pokud jde o školu, která dosahuje průměrné naplněnosti za posledních pět školních let
(tj. 2015/16 až 2019/20)
 více než 95 % a naplněnost ve školním roce 2019/20 je rovněž vyšší než 95 %, pak 1, jinak
pokud
 více než 92,5 % a naplněnost ve školním roce 2019/20 je rovněž vyšší než 92,5 %, pak 0,5,
jinak pokud
 více než 90 % a naplněnost ve školním roce 2019/20 je rovněž vyšší než 90 %, pak 0,25,
jinak 0
K4 – složený koeficient nově přijatých:
 k4-2a: pokud je u prvostupňové školy ve školním roce 2016/17 podíl počtu nově přijatých
žáků na pětině celkového počtu žáků menší než jedna (resp. u plně organizované školy podíl
počtu nově přijatých žáků na devítině celkového počtu žáků) menší než jedna a naplněnost je
vyšší než 97,5 %, pak 1, jinak 0
 k4-3a: pokud je u prvostupňové školy ve školním roce 2017/18 podíl počtu nově přijatých
žáků na pětině celkového počtu žáků menší než jedna (resp. u plně organizované školy podíl
počtu nově přijatých žáků na devítině celkového počtu žáků) menší než jedna a naplněnost je
vyšší než 97,5 %, pak 1, jinak 0

Příloha č. 1 dokumentace programu – vysvětlení výpočtů koeficientu
Č. j.: MSMT-4691/2021-4









3a

k4-4a: pokud je u prvostupňové školy ve školním roce 2018/19 podíl počtu nově přijatých
žáků na pětině celkového počtu žáků menší než jedna (resp. u plně organizované školy podíl
počtu nově přijatých žáků na devítině celkového počtu žáků) menší než jedna a naplněnost je
vyšší než 97,5 %, pak 1, jinak 0
k4-5a: pokud je u prvostupňové školy ve školním roce 2019/20 podíl počtu nově přijatých
žáků na pětině celkového počtu žáků menší než jedna (resp. u plně organizované školy podíl
počtu nově přijatých žáků na devítině celkového počtu žáků) menší než jedna a naplněnost je
vyšší než 97,5 %, pak 1, jinak 0
k4-2b: pokud je k4-2a roven 1 a meziroční změna extrapolované populace mezi roky 2016/17
a 2015/16 je větší než 1, potom 1, jinak 0
k4-3b: pokud je k4-3a roven 1 a meziroční změna extrapolované populace mezi roky 2017/18
a 2016/17 je větší než 1, potom 1, jinak 0
k4-4b: pokud je k4-4a roven 1 a meziroční změna extrapolované populace mezi roky 2018/19
a 2017/18 je větší než 1, potom 1, jinak 0
k4-5b: pokud je k4-5a roven 1 a meziroční změna extrapolované populace mezi roky 2019/20
a 2018/19 je větší než 1, potom 1, jinak 0

pokud je průměr součtu koeficientů k4-2b až k4-5b větší nebo roven 0,5 a současně koeficient k45b roven jedné, pak K4=1, jinak 0
K5 – složený koeficient extrapolované populace:
 k5-1: pokud je velikost extrapolované populace v některém ze školních roků 2020/21 až
2014/25 větší než 1,5násobek populace ve školním roce 2019/20, pak 1, jinak 0
 k5-2: pokud je průměr extrapolované populace ve školních letech 2015/16 až 2019/20
násobený:
o 1,2 (pokud je počet žáků ve školním roce 2019/20 nižší nebo roven 30),
o 1,15 (pokud je počet žáků ve školním roce 2019/20 vyšší než 30 a nižší než 80),
o 1,1 (pokud je počet žáků ve školním roce 2019/20 vyšší nebo roven 80 a nižší než
180),
o 1,05 (pokud je počet žáků ve školním roce 2019/20 vyšší nebo roven 180)
menší, než průměr extrapolované populace ve školních letech 2020/21 až 2024/25, pak 1,
jinak 0
pokud je součet koeficientů k5-1 a k5-2 roven:
 2, pak K5=1,1,
 1, pak K5=0,9
 0, pak K5=0
K6 – korekční koeficient (pro případnou individuální estimaci problému)
Riziko pro ORP
Ko1 – průměrné riziko škol zřizovaných obcí určené z jednotlivých rizik škol vážených počtem jejich
žáků (hodnota je zaokrouhlena na celé jednotky nahoru a nabývá hodnoty 0 až 8)
Ko2 – pokud je v některém ze školních roků 2020/21 až 2024/25 extrapolován vyšší nárůst populace
ve srovnání se školním rokem 2019/20 než 5 % a podíl škol s 95% a vyšší naplněností je větší než
10 %, potom 1, jinak 0
Ko3 – pokud je podíl škol s 95% a vyšší naplněností větší než 20 % a současně podíl škol s 99 % a
vyšší naplněností větší než 10 %, nebo se jedná o ORP s maximálně 4 školami, kde minimálně jedna
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škola dosahuje 99% a vyšší naplněnosti, pak 2, jinak když je podíl škol s 95% a vyšší naplněností větší
než 10 %, tak 1, jinak 0
Riziko pro školu
nabývá hodnot 0 – 10 rovnoměrně v závislosti na výši koeficientu Kz:
0: <0,125
1: <0,25
2: <0,375
3: <0,5
4: <0,625
5: <0,75
6: <0,875
7: <1
8: <1,125
9: <1,25
10: 1,25 a více

5

𝐾𝑧 = 𝐾1 (𝐾2 + 0,1 ∑ 𝐾𝑖 ) + 𝐾6
𝑖=3

𝑛

𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑂𝑅𝑃 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑𝑈𝑝 ∑
𝑖=1

𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 š𝑘𝑜𝑙𝑦𝑖 ∗ 𝑃𝑜č𝑒𝑡 žá𝑘ů š𝑘𝑜𝑙𝑦𝑖
+ 𝐾𝑜2 + 𝐾𝑜3
𝑃𝑜č𝑒𝑡 žá𝑘ů š𝑘𝑜𝑙𝑦𝑖

𝑛 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 š𝑘𝑜𝑙 𝑧ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑐í 𝑣 𝑑𝑎𝑛é𝑚 𝑂𝑅P
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1. Identifikační údaje a číselný kód
Formulář P 16 310

Název podprogramu:

Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými
svazky obcí

Evidenční číslo
podprogramu:

133D 341


Právní forma účastníka
podprogramu1:




obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové
organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec
realizující na svém území stavbu, která bude následně
vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti
základní školy v právní formě školské právnické osoby ze
strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního
města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy),
dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující
v souladu § 124 školského zákona č. 561/2004 Sb. základní
školu v právní formě školské právnické osoby,
školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona (dále také „svazková škola“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také
„MŠMT“)

Správce podprogramu:

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení podprogramu
Formulář P 16 320
Název etapy

Datum zahájení

Datum ukončení

6/2020

3/2021

Termín realizace podprogramu:

7/2021

6/2028

Závěrečné vyhodnocení podprogramu:

7/2028

6/2029

Předložení ZV Ministerstvu financí nebo vládě

7/2029

12/2029

Příprava podkladů
podprogramu:

1

pro

vypracování

dokumentace

dále také „žadatele o poskytnutí dotace“ nebo následně „příjemce dotace“
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3. Věcné cíle podprogramu a jejich zdůvodnění
3.1 Východisko pro nastavení cílů podprogramu
Pro možnou podporu konkrétního projektu z podprogramu 133D 341 je určen minimální
limit hodnoty rizikovosti (stupeň rizika) lokality, tj. správního obvodu obce s rozšířenou
působnosti s vysokou potřebností (dále také „SO“ a „ORP“) vyplývající z Analýzy
dostupnosti kapacit základních škol z března 2020.
V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti jejich dotační podpory je stanoven
stupeň rizika 72.

3.2 Specifikace věcných cílů podprogramu
Dotace v tomto podprogramu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových
výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se
podle § 178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na
zpracovanou demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.
Hlavním cílem podprogramu 133D 341 je:
Realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných škol
s minimální kapacitou3 18 kmenových učeben4 pro 540 žáků. Jedná se o následující
projekty:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Svazková škola Český Brod – Doubravčice,
Svazková škola Drahelčice-Úhonice,
Svazková škola Chýně – Hostivice,
Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem,
Nová svazková základní škola LOŠBATES,
Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Jmenovitě určené projekty budou vždy definovány v dokumentaci podprogramu nebo či
její aktualizaci a mohou být v postupném milníku realizace programu5 (viz kapitola 4.8
Časové milníky realizace programu v programu 133 340) doplněny o další projekty.
Podmínkou pro zařazení jmenovitě určeného projektu do programu je:
- vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP, v níž
bude projekt realizován, vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb
v území“, kterou zpracovává MŠMT, je v době zpracování dokumentace programu
nebo její aktualizace definován v minimální hodnotě koeficientu 7,
- definovaná právní forma oprávněného účastníka podprogramu v souladu
s dokumentací programu,

Viz bod 4.3 Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území a bod 11. Analýza
rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT – Vysvětlení výpočtů v modelu
v programu 133 340.
3 Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek,
stravovaných provozů, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení (dále také „Povolený počet žáků (počet žáků)“).
4
Rejstříková kapacita nové kmenové učebny je stanovena na 30 žáků.
5 Milníkem je aktualizace dokumentace programu v podobě materiálu pro jednání vlády České republiky - – viz
bod 4.8 programu 133 340.
2
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vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací (viz
kapitola 4.5 programu 133 340 část k vlastnictví pozemků a staveb dotčených dotací),
- soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou základní školy a podmínek pro
jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,
- zpracovaná demografická studie,
- zpracovaná studie stavby.
-

3.3 Vymezení indikátorů a technických parametrů podprogramu
Účastník programu (podprogramu) je povinen se zavázat k výběru indikátoru a parametru pro
zvolenou akci. K indikátoru musí být vyplněna cílová hodnota, kterou se účastník
podprogramu zavazuje dosáhnout a datum, ke kterému musí definovanou hodnotu naplnit.
Novými výukovými kapacitami se rozumí kapacity výukových prostor, umožňujících
vytvoření nové učebny pro vzdělávání v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být
vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými
kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, tělocvičen, zázemí školy, popřípadě
kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace
výuky.
Výukové kapacity musí být projektovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby,
a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky
č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních
a ubytovacích zařízení.
Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota6

Cílová hodnota7

Povolený počet žáků (počet žáků)

osoba

0

4 320

osoba

0

4 320

z toho
Vybudováním nové kapacity8

6

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.
Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu
a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH.
8 Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 341 navýšen vybudováním zcela nové kapacity novou
výstavbou, přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
7

5

Základní struktura sledovaných technických parametrů je následující:
Název parametru
Obestavěný prostor

Jednotka

technická obnova

Plocha užitková celkem (PU) 9
Obestavěný prostor

m3
m2

nově získaná/ý

Plocha užitková celkem (PU)

m3
m2

4. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu
Dokumentací podprogramu jsou závazně stanoveny ukazatele účasti státního rozpočtu jako
celku. V rámci daného víceletého časového rámce musí být tedy naplněny cíle, kterým
odpovídá finanční krytí určitého objemu dotace.
Formulář P 16 370 - Bilance potřeb a zdrojů podprogramu
Státní rozpočet v Kč – MAX

Vlastní zdroje v Kč – MIN

2 937 600 000

518 400 000

Celkem v Kč

3 456 000 000

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci podprogramu činí 2 937 600 000
Kč. Celkový objem předpokládaných výdajů činí 3 456 000 000 Kč. Objem výdajů státního
rozpočtu ve sledovaném období je odvozen z objemu státního rozpočtu na rok 2021
a střednědobého výhledu do roku 2023 stanoveného zákonem č. 600/2020 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2021 a předpokládaného objemu financování podprogramu
do roku 2028.
Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč. Maximální výše dotace na
jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka podprogramu na financování
akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako
samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem
je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona.

5. Vyhlašování podprogramu – výzvy
Žádosti o dotaci budou hodnoceny průběžně na základě vyhlášených průběžných výzev
v souladu s § 14j rozpočtových pravidel. Specifické hodnocení bude zaměřeno na posouzení
obsahu žádosti o dotaci a investičního záměru z hlediska zacílení podpory vymezené
podprogramem a podmínkami uvedenými ve výzvě pro předkládání žádostí o poskytnutí
dotace, ve které budou zároveň upřesněna kritéria hodnocení.
PU – plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí,
včetně ploch komunikací a technického vybavení.
9
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6. Charakteristika jednotlivých projektů
A. Název akce:

Svazková škola Český Brod – Doubravčice

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice
Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Středočeský
Město Český Brod

Místo realizace akce:
Část Český Brod
Katastrální území: Český Brod
Parcelní číslo:
- p. č. 887, jehož součástí je stavba: Český Brod, čp. 885,
- p. č. 996/2, 996/3, 996/23, 996/17, 966/9, 996/18,
- p. č. 1271, jehož součástí je stavba: Český Brod, čp. 1144,
- p. č. 996 / 7, 917/20.
Část Doubravčice
Katastrální území: Doubravčice
Parcelní číslo:
- p. č. 430, 432, 431/4, 433
Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková škola Český Brod – Doubravčice
Žitomířská 885, Český Brod
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – vlastník stavby (budoucí):
Vlastníkem uvedených pozemků a staveb v k.ú. Český Brod je město Český Brod.
Vlastníkem uvedených pozemků v k.ú. Doubravčice je obec Doubravčice.
Nemovitosti dotčení stavbou nové Svazkové školy Český Brod – Doubravčice jsou obce
svazku připravení vložit do vlastnictví DSO pro naplnění účelu DSO.
Charakter akce:
Projekt předpokládá vybudování svazkové školy, která bude mít minimálně dvě budovy.
Jedna vznikne přístavbou současné budovy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě, druhá
vznikne jako novostavba na území obce Doubravčice. V části projektu Český Brod se jedná
o přístavbu a rekonstrukci současné budovy ZŠ, díky níž bude vybudováno 13 nových
kmenových učeben (předpoklad 1 x 1. – 5. ročník, 2 x 6. -9. ročník), 6 odborných učeben,
7

školní klub, tělocvična, kabinety, sborovna a příslušné sociální zařízení a šatny. V části
projektu Doubravčice se jedná o novostavbu, díky níž bude vybudováno 14 kmenových
učeben (předpoklad 2 x 1. - 5. ročník, a 1 x 6. -9. ročník), 9 odborných učeben, kabinety,
kanceláře, sborovna, školní jídelna s kuchyní, tělocvična, školní knihovna.
Zdůvodnění nezbytnosti akce:
SO ORP Český Brod zahrnuje 24 obcí, z nichž statut města má pouze Český Brod, Kounice
mají statut městyse. SO ORP Český Brod je mezi 26 SO ORP ve Středočeském kraji třetí
nejmenší z hlediska populace a je podprůměrný i rozlohou (184,3 km2, tj. 1,7 % kraje).
Střediskem a přirozeným centrem SO ORP je město Český Brod. Sídlí v něm většina institucí
(školství, zdravotnictví, státní správa) a je i střediskem průmyslu a služeb. V období
posledních let dochází ke stálému nárůstu počtu obyvatel. Tento nárůst je zapříčiněn
především tzv. suburbanizací – stěhováním obyvatel z hlavního města do jeho zázemí. Za
posledních deset let se počet obyvatel zvýšil více než 20 %. SO ORP Český Brod je
v podstatě celý součástí pražského metropolitního areálu, ve kterém jsou migrační tendence
obyvatel velmi patrné.
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve školách v území SO ORP Český Brod celkem 90 běžných
tříd, což je za posledních 10 let nárůst téměř o jednu třetinu. Žáci měli ale k dispozici pouze
84 kmenových učeben, což znamená, že 6 běžných tříd je umístěno v náhradních prostorách
(většinou v původní odborné učebně), které nemají parametry kladené na kmenové učebny.
Průměrný počet žáků na třídu se oproti minulému školnímu roku trochu snížil, což bylo
způsobeno nárůstem počtu učeben v malotřídních školách (zde průměr necelých 15 žáků na
třídu), naopak v českobrodských školách je průměrný počet žáků 24. Celorepublikový
průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2018/2019 činil 20,11 žaků.
V tomtéž roce navštěvovalo základní školy na území SO ORP 1936 žáků, v porovnání se
školním rokem 2015/2016 došlo k navýšení o 273 žáků, v porovnání s rokem 2013/2014 o cca
470 žáků. Nejvyšší absolutní nárůst v počtu žáků je v Českém Brodě (127).
Současný počet učeben je nutné v následujících 10 letech navýšit minimálně o 50 %. Při
rozmístění škol v území je nutné zohlednit spádovost v území. V současné době činí počet
„přespolních“ žáků v českobrodských ZŠ více než 50 %.
V současné době jsou chybějící místa pokryta jednak odkladem školní docházky, domácím
vyučováním, umístěním žáků na víceletá gymnázia a návštěvou škol v jiném SO ORP (Úvaly,
Kouřim, Kostelec nad Černými lesy).
Nedostatek kapacity v dřívější době (70. – 80. léta) byl v ZŠ Žitomířská vyřešen stavbou tzv.
objektu „Chanos“ – nízkopodlažní montované stavby a v roce 2019 přestavbou jednoho
z bývalých pavilonů nemocnice. Stravování žáků probíhá v odloučené budově a výuka
tělocviku je zajištěna nejčastěji v městské sportovní hale. provoz školy je tak rozmístěn do
mnoha objektů v západní části města, což přináší provozní (správa více budov), časovou
(přecházení žáků a učitelů) a v neposlední řadě ekonomickou zátěž. Zvyšující nároky na
kapacitu školy vedou k postupnému rušení odborných učeben a jejich přeměnu na kmenové
učebny, které však nemají dostačující rozměry ani požadované hygienické zázemí. to odráží
skutečnost, že v současné době na celkovou kapacitu českobrodských škol 1240 žáků připadá
50 kmenových učeben.
Na území obce Doubravčice se nenalézá žádná základní škola
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Spádové území:
Od r. 2016 jsou uzavírány mezi městem Český Brod s obcemi Vrátkov, Přehvozdí,
Rostoklaty, Klučov, Černíky, Tuchoraz, Tismice, Přišimasy, Mrzky, Masojedy, Kšely, Krupá,
Hradešín, Chrášťany, Břežany, Doubravčice a Přistoupim veřejnoprávní smlouvy mezi
obcemi o zajištění povinné školní docházky. Všechny tyto smlouvy jsou zveřejněny v registru
smluv, který spravuje MV ČR a na webových stránkách města Vzhledem k omezené kapacitě
škol jsou tyto smlouvy uzavírány pouze na 1 školní rok a v případě nenavýšení kapacit
nebudou moci být v příštím období obnovovány. Za školní rok 2019/2020 byla na základě
těchto smluv zajištěna povinná školní docházka cca 500 žáků z okolních obcí. Současná
nedostatečná kapacita neumožňuje stanovit širší spádovou oblast vyhláškou.
Navýšení kapacity základního vzdělávání
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 40 učeben a 1200 žáků, z toho 13 učeben
bude převzato z již existující školy ZŠ Žitomířská 885, Český Brod a 27 kmenových učeben
bude vybudováno nově díky předkládanému projektu. Z těchto bude 13 na území města
Český Brod a 14 na území obce Doubravčice.

B. Název akce:

Svazková škola Drahelčice – Úhonice

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:

Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Dobrovolný svazek obcí Modrý Vrch
Na Návsi 25
Drahelčice
252 19 Rudná u Prahy
Středočeský
Město Černošice

Místo realizace akce:
Katastrální území:

Drahelčice

Parcelní číslo:
- 22/1, 38/2, 149 (budova)
- 38/1, 795/2, 190/4, 190/3, 190/2, 37
Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková škola Drahelčice – Úhonice
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
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Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):
Vlastníkem uvedených pozemků a staveb v k.ú. Drahelčice je obec Drahelčice vyjma
pozemků 38/1, 795/2, 190/4, 190/3, 190/2, 37. Tyto pozemky vlastní Česká republika – Česká
republika. Podmínkou vydání Registrace akce je že, všechny pozemky budou převedeny do
vlastnictví obce Drahelčice nebo dobrovolného svazku obcí Modrý Vrch.
Pozemky na stavbu nové Svazkové školy budou vloženy do vlastnictví DSO pro naplnění
účelu DSO.
Charakter akce:
Novostavba (budova ZŠ, tělocvična, venkovní hřiště10, pořízení interiérového vybavení,
venkovní úpravy) bude vystavěna v prostoru bývalého tzv. Císařského statku v jihozápadní
části obce Drahelčice. Stavebně technický stav budov Císařského statku vylučuje jejich
rekonstrukci a adaptaci na nový účel, proto se předpokládá jejich odstranění11 a nahrazení
budovami novými. Z původních budov se zachovalo pouze západní křídlo (půdorys písmene
„L“). Na jeho půdorysu je navržena hlavní část budovy základní školy. Další původní budova,
objekt sýpky, byla odstraněna v nedávné době a bude nahrazena budovou mateřské školy v
původním půdoryse a objemu. Hmota objektu nové školy je komponována ze dvou částí:.
První, dominantní část, má půdorys písmene „L“ a zhruba kopíruje půdorys jihozápadního
křídla statku. Druhá část je obdélná a nachází se v severní části území. Obě části jsou
propojeny v úrovni 2.NP a střechou. Spojení je materiálově odlišeno a odsazeno od roviny
fasády hlavní budovy. Vzniká tak spojující krček, pod kterým je přístup do aleje, která vede
do západní části obce. Celá škola má půdorys písmene „U“, opticky však působí, jak dvě
budovy, které jsou svým měřítkem blízké ostatním stavbám v lokalitě. Objekt je dvoupodlažní
a je zastřešen valbovou střechou. Navrhovaný objekt je tedy stále blízký původní hmotě
statku. Takové řešení udrží v území historickou stopu, která je nezpochybnitelnou hodnotou
místa. Naopak budova tělocvičny je pojata jako jednoduchá moderní stavba se zelenou
střechou. Fasády objektu jsou jednoduché, pravidelně členěné velkými prosklenými plochami,
zajišťujícími dostatečné osvětlení denním světlem.
Kapacita školy jsou dva ročníky (2 x 9 učeben). V přízemí je hlavní vstup do objektu, na něj
navazují šatny. Dále je pak navržena jídelna a příprava jídel. Všechny kmenové učebny jsou
navrženy na maximální přípustnou kapacitu (tj. 30 žáků, celkem 540 žáků). V 1.NP se
nachází 6 kmenových učeben a učebna fyziky (kapacita 30 žáků). Ve 2.NP se nachází 10
kmenových učeben, učebna přírodopisu a chemie (kapacita 30 žáků) a polytechnická učebna s
dvěma cvičnými kuchyněmi. Kabinety učitelů se nacházejí v 1.NP i 2.NP. V přízemí, v menší
budově, se nachází jídelna a přípravna jídel. Úsek vedení školy je umístěn v jihozápadní části
větší budovy ve 2.NP. Tento úsek se skládá z ředitelny, kanceláře zástupce ředitele,
sekretariátu a sborovny. V místě spojení obou budov je symbolicky umístěna knihovna.
Předpokládá se, že učebny pro první tři ročníky budou v přízemí, tak aby z nich bylo možné
vyjít ven na školní pozemek. Objekt tělocvičny obsahuje plochu sportoviště a příslušné
zázemí (dvě šatny). Ke ploše sportoviště přiléhá sklad sportovního nářadí a malá tribuna.
Plochu tělocvičny bude možné rozdělit na dvě čás2. Za šatnami bude zázemí pro údržbu
areálu.
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Neuznatelný výdaj
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Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Vybudování nové svazkové základní školy vychází ze zcela nedostatečné kapacity základních
škol v okolí, kam děti z obcí Drahelčice a Úhonice na první, resp. druhý stupeň dochází.
V obci Drahelčice žije v současné době 1142 a v obci Úhonice 1155 trvale hlášených
obyvatel, celkem 2297 obyvatel. V Úhonicích je první stupeň ZŠ s kapacitou 140 žáků
rozdělených do jedné až dvou tříd v ročníku, v Drahelčicích není žádná škola. Děti tak
navštěvují různé školy v okolí (např. Rudná – oba stupně, Chrášťany – první stupeň), které
však od současného školního roku deklarují nedostatečnou kapacitu a nechtějí další děti
přijímat. Pro takový počet obyvatel v obou obcích a počet žáků s povinnou školní docházkou
se nelze spoléhat a využívat školy v okolí a je bezpodmínečně nutné vybudovat vlastní
dvoustupňovou školu s dostatečnou kapacitou. Rizikem nerealizace investičního záměru je
naprostý kolaps základního vzdělávání vdané oblasti. Současné školy v okolí nebudou
schopny poptávku ze zdejších obcí absorbovat a vznikne neřešitelná situace pro všechny
zúčastněné.
Spádové území:
Zřizovatelem školy bude dobrovolný svazek obcí Modrý vrch (svazek obcí Drahelčice
a Úhonice). Obě obce budou školským obvodem budované základní školy. V současné době
nemá ani jedna z obcí uzavřenu žádnou smlouvu o společném školském obvodu ani dohodu
o spádovosti.
Navýšení kapacity základního vzdělávání:
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 18 učeben a 540 žáků v obci
Drahelčice.

C. Název akce:

Svazková škola Chýně - Hostivice

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Svazek obcí Chýně – Hostivice
Hlavní 200, 253 03 Chýně
Středočeský
Město Černošice

Místo realizace akce:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Chýně
p. č. 770/1, 771/1

Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková škola Chýně - Hostivice
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
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Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):
Obec Chýně. Směrem k svazku bude na pozemku p. č. 770/1 a 771/1 zřízeno právo stavy –
dle stanov svazku.
Charakter akce:
Novostavba – kompletní základní škola 3 x 9 učeben s celkovou kapacitou 810 žáků. Projekt
zahrnuje výstavbu nové budovy základní devítileté školy na pozemku nacházejícího se
v západní části obce Chýně u budované obchvatové komunikace (ul. Pražská) mezi
rozsáhlými developerskými projekty (schváleny v UR 2008 dle UP z r 2004) v obci Chýně
a v docházkové vzdálenosti 300 m od sídliště Hostivice – Jih.
Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Obec Chýně i město Hostivice se na základě aktualizovaných demografických studií snaží
realizací tohoto projektu vyřešit budoucí a od školního roku 2022/2023 akutní nedostatek míst
v základních školách. Vzhledem k v minulosti realizované intenzivní zástavbě na hranici
katastru Chýně lokalitou Hostivice-Jih je spolupráce na svazkové škole naprosto přirozeným
vyústěním, vzhledem k absenci veškerých služeb v předmětné lokalitě a přirozené spádovosti
do Chýně.
Chýně má v současné době dvě budovy základní školy. První byla postavena v roce 1864. Po
odsouhlasení územního plánu v roce 2004, začala v Chýni mohutná bytová výstavba a z
tehdejších 550 obyvatel se obec rozrostla na současných téměř 4000 trvale hlášených obyvatel
a dle platného územního plánu se zastaví na 6 000 až 6 500 obyvatelích.
Obec se snažila na rostoucí poptávku reagovat výstavbou nové budovy základní školy, která
byla otevřena v roce 2018 a má kapacitu 456 žáků. Tím se vyřešil problém minulosti. A nyní
je naší snahou vyřešit přítomnost a budoucnost. Zároveň byla od školního roku 2020/2021
zpět do provozu uvedena budova staré základní školy.
Na základě demografických analýz je zadání koncipováno pro školu o rozsahu 3*9 učeben
s etapovou výstavbou. Kromě školy samotné bude součástí areálu, školní knihovna
a sportoviště přístupné veřejnosti, především tělocvična a fotbalové hřiště12, kterým Chýně
nedisponuje vůbec a ani stávající škola vzhledem k limitům velikosti pozemků nedisponuje
venkovním sportovištěm. Návrh bude prezentovat také řešení veřejného prostranství před
novostavbou v budoucí ulici Pražská, dopravní napojení školy, včetně MHD a řešení dopravy
v klidu. Pro umístění budovy obec Chýně zakoupila dva pozemky v katastrálním území
Chýně parc.č. 770/1 a 771/1, které svou polohou jsou ideální pro kooperaci s Hostivicí a ze
všech míst jsou v pěší dostupnosti pro spádové lokality. Samotná základní škola bude složena
z I. a II. stupně. Výuka bude paralelní: I. stupeň bude mít celkem 15 učeben, II. stupeň 12
učeben plus adekvátní počet odborných učeben.
Spádové území:
Stávající stav:
Chýně – jeden školský obvod
Hostivice – jeden školský obvod

12

Neuznatelný výdaj
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Budoucí stav:
Chýně – Háje, Kamenice, Kaliště, Opatovka – stávající objekt ZŠ
Chýně – Na Vyhlídce, V Roklích, Pod Horou, Centrum – nová svazková ZŠ
Hostivice – Litovice, Břve, Hostivice – stávající objekt ZŠ
Hostivice – Hostivice – JIH – nová svazková ZŠ
Navýšení kapacity základního vzdělávání
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků v obci Chýně.

D. Název akce:

Výstavba svazkové školy Pod Beckovem

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Svazek obcí Pod Beckovem
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Středočeský
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Místo realizace akce:
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Bašť
p. č. 42/1, 42/2, st. 1/1 a st. 1/2
Měšice
č.p. 297, stavba bez č.p./č.e.

Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková škola Pod Beckovem
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):
Obec Bašť
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Obec Měšice
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Bašť
p. č. 42/1, 42/2, st. 1/1 a st. 1/2
Měšice
p. č. st. 6, st. 7/1, st. 10, st. 11, 16/10, 16/13, 21/1, 23/1,
26/4, 228/12, 259, 260, st. 348

Veškerý majetek bude vložen do svazku.
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Charakter akce:
Novostavba budov základní školy včetně veškerého vybavení (gastroprovoz s jídelnami
a tělocvičny se zázemím) Svazku obcí Pod Beckovem s místem poskytování služeb v Bašti
a Měšicích.
Zdůvodnění nezbytnosti akce:
V srpnu 2019 byl založen svazek obcí Pod Beckovem jako logické pokračování
přetrvávajícího problému s nedostatečnou kapacitou základní školy ve spádovém obvodě ZŠ
a ZUŠ Líbeznice. Podle stanov svazku je předmětem činnosti a hlavním účelem spolupráce
členů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy. Členy svazku
jsou pak všechny obce, které spádují do líbeznické základní školy – Líbeznice, Bašť, Měšice,
Nová ves, Předboj, Bořanovice a Zlonín. Přestože rejstříková kapacita novostavbou dalšího
pavilonu tzv. Neorondelu ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích narostla na 1 600 žáků, nebude podle
aktualizované demografické studie ani tato kapacita v roce 2023 pro spádovou oblast
dostačující. Navyšování kapacity školy v Líbeznicích probíhalo v několika etapách od roku
2014, skončilo v roce 2020 a vyčerpalo veškeré možnosti, zejména prostorové a bylo tedy
nutné hledat místo v okolních obcích. Demografické studie prokázaly riziko překročení 100%
naplněnosti 1. tříd jen pro děti s trvalým pobytem v Líbeznicích. Základem spolupráce obcí je
nadále společný postup a pokračování v řešení společného školského obvodu jako jednoho
celku s tím, že investice do školní budovy bude řešena všemi zainteresovanými obcemi právě
vznikem svazkové školy pro zajištění dostatečné kapacity základních škol bude nezbytné
postavit jeden objekt velké školy v obci Bašť pro 540 žáků a objekt menší školy v Měšicích
pro 270 žáků. Vybudována bude škola s potřebným zázemím v podobě tělocvičny i kuchyně
s jídelnou.
Spádové území:
Základem spolupráce obcí je nadále společný postup a pokračování v řešení společného
školského obvodu jako jednoho celku. Předpokladem je, že v rámci celého školského
spádového území dojde s otevřením nových budov Svazkové školy pod Beckovem k přesunu
žáků ze ZŠ a ZUŠ Líbeznice do základní školy v místě bydliště. Žáci Bašti a Měšic tvoří
nezanedbatelný podíl žáků v líbeznické škole. Noví žáci prvních ročníků budou v naprosté
většině chodit k zápisu do školní budovy v obci, kde mají trvalé bydliště.
Navýšení kapacity základního vzdělávání:
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků, z toho bude 18
učeben na území obce Bašť a 9 učeben na území obce Měšice.
Celkově dojde k vytvoření nové kapacity 810 žáků.

E. Název akce:

Nová svazková základní škola LOŠBATES

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:
Kraj:

LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí
Horní náves 6, 251 62 Louňovice
Středočeský
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Obec s rozšířenou působností:

Říčany

Místo realizace akce:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Louňovice
171/32, 171/30, 171/4, 164/2, 163/2, 159, 168/38, 510,
168/37, st. 1156, 165, 164/1, 168/1, 157/7, 157/9, 472/1,
157/8, 169/4

Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková základní škola LOŠBATES
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy - Vlastník pozemků a stavby (budoucí):
DSO Lošbates/pozemky Louňovice
Parcelní číslo:

171/32, 171/30, 171/4, 164/2, 163/2, 159, 168/38, 510,
168/37, 164/1, 168/1, 157/7, 157/9

Ostatní pozemky nebudou dotčeny samotnou výstavbou školy, ale jedná se o pozemky
dotčený výstavbou inženýrských sítí, přeložek, trafostanice a komunikací.
Charakter akce:
Novostavba základní školy s kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků, 7 odborných
učeben (biologie, chemie, 2x jazyková učebna, výtvarná dílna, dílna, cvičná kuchyně), školní
knihovna a doplňkové výukové prostory jako součást společných multifunkčních prostor
navázaných na vnitřní dvůr. V rámci školního dvora bude vybudován prostor pro venkovní
výuku. Dále bude v rámci objektu vybudována školní družina sestává ze tří vzájemně
propojitelných oddělení, prostory jídelny řešeny jako víceúčelový sál a prostory pro Základní
uměleckou škola v 2.NP pavilonu D13. Ve školním areálu bude umístěna sportovní hala
(školní tělocvična) s čistou herní plochou cca 20x40m s možností předělení na dvě samostatné
tělocvičny disponuje zázemím se čtyřmi šatnami, objekt E – bytový dům pro učitele14
a venkovním víceúčelovým hřištěm s běžeckou dráhou15.
Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Výstavba nové svazkové základní školy LOŠBATES je jediným východiskem z kritického
nedostatku míst v základních školách v regionu Praha východ.
Obce svazku (Obec Louňovice, Obec Štíhlice, Obec Tehovec a Obec Svojetice) měly
zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita je však již nedostačující.
Po rozhodnutí zastupitelstva obce Mukařov, že v areálu jejich školy již nebude prováděna
Neuznatelný výdaj
Neuznatelný výdaj
15
Neuznatelný výdaj
13
14

15

žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity, našim obcím tak nezbyla jiná možnost než si
postavit školu vlastní.
Nerealizace tohoto záměru by obcím svazku přinesla velké problémy, jelikož vlastní školu
nemají a dle školského zákona mají povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní
docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, avšak kapacity základních škol v této
oblasti jsou již naplněny.
Tento region již dlouhodobě indikuje signály k navýšení kapacit ZŠ, jelikož situace je zde
velmi kritická, převis poptávky v kombinaci s naplněností okolních ZŠ je alarmující.
Svazek má k 1. 1. 2020 dohromady 3.127 obyvatel a plánovaná škola je 2 x 9 tříd s kapacitou
540 žáků. Jak uvádí Demografická studie, počet obyvatel Louňovicka i nadále poroste. V
horizontu roku 2050 je pravděpodobný počet obyvatel kolem 7,1 tis. obyvatel (vč. obce
Babice, která již členem svazku není), tedy o více než 54 % oproti současnému roku.
Velký podíl na růstu obyvatelstva má migrační přírůstek. Důvodem je blízkost hlavnímu
městu, nedostupnost bydlení v Praze a zároveň množství dostupných stavebních parcel v
regionu. Nedostupnost bydlení v Praze tlačí poptávku po bydlení směrem do Středočeského
kraje.
SO ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, ve své analytické části
upozorňuje na hlavní problém v oblasti školství, a to je malá kapacita základních škol a jejich
součástí, kdy v základních školách chybí kmenové třídy a zřizovatelé spádových škol
nepokryjí často ani poptávku žáků s trvalým pobytem v místě školy. Proto jsou školy nuceny
rozvazovat smlouvy o přijímaní žáků ze sousedních obcí do svých škol. Zároveň dochází ke
zvyšování nejvyššího povoleného počtu žáků prvního stupně na maximum (30 žáků).
Spádové území:
Spádovým územím jsou čtyři menší obce – Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice –
v okrese Praha-východ, spadající pod SO ORP Říčany. Problematika nedostatku míst
v základních školách v regionu je řešena bezmála 10 let. Ani jedna z obcí svazku není
zřizovatelem základní školy, spádovou školou je Základní škola Mukařov. Od r. 2009 do
r. 2016 se obce svazku podílely na jejím kapacitním rozšíření a ve třech etapách přispěly
částkou celkem 12 828 292 Kč. Dne 9. 3. 2016 ovšem zastupitelstvo obce Mukařov, jako
zřizovatel ZŠ, rozhodlo svým usnesením č. 2/MZZ/2016, že technická kapacita jejich
školského zařízení je 640 žáků a že v areálu školy již nebude prováděna žádná další výstavba
za účelem rozšíření její kapacity. Od roku 2009 měly uvedené obce s obcí Mukařov, jako
zřizovatelem ZŠ Mukařov, podepsané dohody o školském obvodu. Obce svazku tak sice měly
zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita však nestačí. Již pro
školní rok 2020/2021 musel o přijetí dětí do spádové základní školy Mukařov rozhodnout
Krajský úřad Středočeského kraje, a to i přes velký odpor zřizovatele. Obec Mukařov zrušila
v červnu 2020 dohody o spádovosti.
Spádové území nové svazkové základní školy budou tvořit obce Louňovice, Štíhlice, Tehovec
Svojetice, tj. obce tvořící DSO LOŠBATES.
Navýšení kapacity základního vzdělávání
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 18 učeben a 540 žáků v obci
Louňovice.
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F. Název akce:

Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Žadatel o dotaci:
Název:
Adresa sídla:
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:

Dobrovolný svazek obcí Povýmolí
Pražská 276, Úvaly
Středočeský
Brandýs nad Labem

Místo realizace akce:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Úvaly u Prahy
p. č. 3933/1, 3934, 3939 a 3940

Uživatel:
Název:
Adresa sídla:
IČO:
Red IZO ZŠ/MŠ:
IZO ZŠ/MŠ:

Svazková škola Povýmolí
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno
zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):
Město Úvaly. Směrem k svazku bude na pozemku p. č. 3933/1, 3934, 3939 a 3940 zřízeno
právo stavy.
Charakter akce:
Novostavba – kompletní základní škola 3 x 9 učeben s celkovou kapacitou 810 žáků.
Urbanistické řešení novostavby Svazkové základní školy v Úvalech je navrženo s ohledem na
stávající projekt územní studie “Obytný soubor – Úvaly Hostín“, plánovanou přeložku silnice
I/12 vedoucí okolo řešeného území a zároveň s ohledem na dostupnost školy z okolních obcí
spadajících pod Dobrovolný svazek obcí Povýmolí. Základní škola má půdorysný tvar
písmene H, který dělí objekt na tři křídla se dvěma předprostory, hlavní vstupní předprostor
a vnitřní pobytový dvůr. Jednotlivá křídla objektu jsou rozdělena na vstupní a společenský
blok (střední křídlo), výukový blok (západní křídlo) a sportovní blok (východní křídlo).
Hlavní objekt školy na západní části pozemku má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní
podlaží, které směrem k severu vystupuje nad svažitý terén. Jeho půdorysné rozměry jsou
18,9×93,0m. Na východě se nachází víceúčelová sportovní hala. Půdorysné rozměry haly jsou
33,0×80,7m. Mezi oběma výše popsanými objekty se nachází dvoupatrový spojovací krček o
rozměrech 36,0×27,4m.
Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Základní škola Úvaly je jediná základní škola ve spádové oblasti. Jedná se o školu
s 1. až 9. postupným ročníkem a dvěma speciálními třídami pro žáky s lehkým mentálním
postižením. Kapacita školy je 750 žáků. Ve škole pracuje 55 pedagogů a 18 provozních
zaměstnanců. I přes to, že škola neplní funkci spádové školy, navštěvují ji i žáci z okolních
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i vzdálenějších obcí. Z důvodů kapacitních však od školního roku 2013/2014 přijímá pouze
žáky s trvalým bydlištěm Úvaly, i když zájem o přijetí dětí z okolních obcí vzrůstá. Velká část
žáků 1. stupně může navštěvovat školní družinu, která má kapacitu 270 žáků. Školní družina
má devět oddělení a nabízí několik zájmových kroužků. Školu tvoří šest budov označených
písmeny A -E. V budově A je umístěno 8 tříd 1. stupně, v budově B 9 kmenových tříd pro
žáky 2. stupně, 1 učebna pro žáky 1. stupně a 2 odborné učebny (PC a F-CH), v budově C v 2.
NP je 6 kmenových tříd pro žáky 1. stupně a 2 jazykové učebny, v 1. NP dvě učebny pro
speciální třídy. V budově D jsou čtyři třídy 1. stupně a v budově E 2 třídy pro školní družinu.
V budově E je umístěna školní jídelna.
Projekt Svazkové školy přispívá k řešení problému s nedostatkem kapacit na základních
školách. Obce zapojené do projektu bez vlastní školy nemají možnost umístit školáky do
zařízení okolních obcí, protože ty jsou na hranici svých možností s umístěním žáků s trvalým
bydlištěm ve svém obvodu.
Závěry demografické prognózy jasně ukazují, že vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě
a masivnímu nárůstu obyvatel (a to převážně mladých rodin s malými dětmi ve věku 0-6 let),
ke kterým docházelo od roku 2002, je současná kapacita základní školy v Úvalech naprosto
nedostatečná a tento trend bude přetrvávat minimálně do roku 2029.
Spádové území:
Stávající stav:
Ve spádovém území definovaném územím obcí zapojených do projektu existuje pouze jedna
základní škola. Tato škola se nachází ve městě Úvaly. Současná kapacita školy pokrývá
potřeby obyvatel pouze tohoto města, a to i přesto, že odborné učebny byly věnovány pro
zajištění kapacit kmenových učeben. Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 872 žáků,
rejstříková kapacita přitom činí 890 žáků. Současná kapacita školy je neudržitelná a
neodpovídá současným trendům na výuku i zázemí školy (jedná se zejména o nedostatečnou
kapacitu jídelny, šaten, družin, odborných učeben, kabinetů pro asistenty projektu inkluze
atd.). Pokud by mělo dojít k optimalizaci kapacity stávající školy, činil by počet kmenových
tříd 23.
Budoucí stav:
Z demografické studie z října 2020 vyplývá, že při středním trendu vývoje bude již v roce
2025 k umístění žáků ze spádového území potřebných 56 kmenových tříd. Je tedy nezbytné,
navýšit kapacitu školy oproti žádosti z roku 2015 z původního modelu 2*9 na 3*9. 27 nových
kmenových tříd odlehčí stávající škole, umožní vybudování odborných učeben, školní družiny
i zázemí pro vedení a učitele. Nová škola pojme především žáky ze spádové oblasti
zapojených obcí a nové obyvatele úvalské Radlické čtvrti a Hostína.
Navýšení kapacity základního vzdělávání
V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků ve Městě Úvaly.
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1. Identifikační údaje a číselný kód
Formulář P 16 310

Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Název podprogramu:
Evidenční
podprogramu:

číslo

133D 342


Právní forma účastníka
podprogramu1:




obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové
organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec
realizující na svém území stavbu, která bude následně
vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti
základní školy v právní formě školské právnické osoby ze
strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního
města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy),
dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující
v souladu § 124 školského zákona č. 561/2004 Sb. základní
školu v právní formě školské právnické osoby,
školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona (dále také „svazková škola“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také
„MŠMT“)

Správce podprogramu:

2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení podprogramu
Formulář P 16 320
Název etapy

Datum zahájení

Datum ukončení

6/2020

3/2021

Termín realizace podprogramu:

7/2021

6/2028

Závěrečné vyhodnocení podprogramu:

7/2028

6/2029

Předložení ZV Ministerstvu financí nebo vládě

7/2029

12/2029

Příprava podkladů
podprogramu:

1

pro

vypracování

dokumentace

dále také „žadatele o poskytnutí dotace“ nebo následně „příjemce dotace“

3

3. Věcné cíle podprogramu a jejich zdůvodnění
3.1 Východisko pro nastavení cílů podprogramu
Pro možnou podporu konkrétního projektu z podprogramu 133D 342 je určen minimální
limit hodnoty rizikovosti lokality (stupeň rizika), tj. správního obvodu obce s rozšířenou
působnosti (dále také „ORP“) s vysokou potřebností vyplývající z Analýzy dostupnosti
kapacit základních škol z března 2020.
V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti jejich dotační podpory je stanoven
stupeň rizika 62. V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti jejich dotační
podpory budou na základě zpracované Analýzy, kromě definice stanovené výpočtovým
koeficientem/parametrem, případně zohledněna specifika školského obvodu konkrétní školy
s vysokou potřebností z hlediska její geografické polohy, např. škola s vysokým koeficientem
rizika, ale v ORP s nízkým stupněm rizika, s podmínkou, že se v daném školském obvodu
nenachází jiná škola s koeficientem nižším než stanovená minimální hodnota.

3.2 Specifikace věcných cílů podprogramu
Dotace v tomto podprogramu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových
výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se
podle § 178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na
zpracovanou demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.
 navýšení kapacity3 základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření
stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou
označeny jako vysoce potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí) a to
dle následujících podmínek:
-

-

-

vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP, v níž
bude projekt realizován, vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb
v území“, kterou zpracovává MŠMT, je k datu podání žádosti o poskytnutí dotace
definován v minimální hodnotě koeficientu 6,
vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací –
žadatel je v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace vlastníkem dotčených
nemovitostí,
soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou a podmínek pro jejich
využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,
výsledné navýšení kapacity stávající základní školy bude vždy do úrovně
minimálně 18 kmenových tříd4 a 540 žáků. Navýšení kapacity může být
realizováno následujícími variantami:
o stávající neúplná nebo plně organizovaná základní škola bude po realizaci
stavby navýšena na minimální kapacitu 18 kmenových tříd a 540 žáků.

Viz bod 4.3 Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území a bod 11.
Analýza rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT – Vysvětlení
výpočtů v modelu v programu 133 340.
3
Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť,
lůžek, stravovaných provozů, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do
rejstříku škol a školských zařízení (dále také „Povolený počet žáků (počet žáků)“).
4
Rejstříková kapacita nové kmenové učebny je stanovena na 30 žáků.
2

4

o stávající plně organizovaná základní škola s minimální kapacitou
18 kmenových tříd a 540 žáků bude realizací stavby navýšena minimálně
o 6 kmenových tříd a 180 žáků.
Podprogram je zacílen na realizaci projektů s minimální částkou dotace ve výši
50 000 000 Kč.

3.3 Vymezení indikátorů a technických parametrů podprogramu
Účastník podprogramu je povinen se zavázat k výběru indikátoru a parametru pro zvolenou
akci. K indikátoru musí být vyplněna cílová hodnota, kterou se účastník podprogramu
zavazuje dosáhnout a datum, ke kterému musí definovanou hodnotu naplnit.
Novými výukovými kapacitami se rozumí kapacity výukových prostor, umožňujících
vytvoření nové třídy pro vzdělávání v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být
vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými
kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, tělocvičen, zázemí školy, popřípadě
kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace
výuky.
Výukové kapacity musí být projektovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby,
a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky
č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních
a ubytovacích zařízení.
Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota5

Cílová hodnota6

Povolený počet žáků (počet žáků)

osoba

0

6 576

osoba

0

6 576

z toho
Navýšením stávající kapacity7

5

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.
Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu
a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH
7 Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 342 navýšen o kapacitu vzniklou přístavbou,
dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
6

5

Technické parametry akce
Základní struktura sledovaných technických parametrů je následující:
Název parametru
Obestavěný prostor

Jednotka
m3

technická obnova

Plocha užitková celkem (PU) 8

m2

Obestavěný prostor

m3

nově získaná/ý

Plocha užitková celkem (PU)

m2

4. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu
Dokumentací podprogramu jsou závazně stanoveny ukazatele účasti státního rozpočtu jako
celku. V rámci daného víceletého časového rámce musí být tedy naplněny cíle, kterým
odpovídá finanční krytí určitého objemu dotace.
Formulář P 16 370 - Bilance potřeb a zdrojů podprogramu

Celkem v Kč

Státní rozpočet v Kč - MAX

Vlastní zdroje v Kč - MIN

3 870 082 105

1 390 774 684
5 260 856 789

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci podprogramu činí 3 870 082 105
Kč. Celkový objem předpokládaných výdajů činí 5 260 856 789 Kč. Objem výdajů státního
rozpočtu ve sledovaném období je odvozen z objemu státního rozpočtu na rok 2021
a střednědobého výhledu do roku 2023 stanoveného zákonem č. 600/2020 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2021 a předpokládaného objemu financování podprogramu
do roku 2028.
Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč. Maximální výše dotace na
jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka podprogramu na financování
akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako
samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem
je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu
s § 124 školského zákona.
Objemy státního rozpočtu v jednotlivých letech realizace podprogramu jsou v době
schvalování dokumentace programu stanoveny orientačně na základě informací o absorpční
kapacitě budoucích realizací a budou zpřesňovány na základě přijatých žádostí o poskytnutí
dotace vyhlašován výzev podprogramu.
Operativní realokace aktuálně potřebného objemu prostředků státního rozpočtu zároveň bude
řešena mezi oběma realizovanými podprogramy a jednotlivými vyhlášenými výzvami.
PU – plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí,
včetně ploch komunikací a technického vybavení.
8

6

V roce 2028, kdy bude program ukončen k 30. 6., se předpokládá využití nároků
z nespotřebovaných profilujících výdajů let předchozích.
Z hlediska procesních lhůt v jednotlivých fázích přípravy, zadání stavby a následné realizace
stavební části není prakticky reálné dodržení pravidelných rozpočtovaných objemů
v jednotlivých letech realizace programu a je nutno počítat s využitím institutu nároků
z nespotřebovaných profilujících výdajů9.

5. Posouzení žádosti o poskytnutí dotace, kritéria posouzení z hlediska
zabezpečení a realizace cílů podprogramu a hospodárného vynakládání
prostředků
Žádosti o dotaci budou hodnoceny průběžně na základě vyhlášených kolových výzev
v souladu s § 14j rozpočtových pravidel. Specifické hodnocení bude zaměřeno na posouzení
obsahu žádosti o dotaci a investičního záměru z hlediska zacílení podpory vymezené
podprogramem a podmínkami uvedenými ve výzvě pro předkládání žádostí o poskytnutí
dotace, ve které budou zároveň upřesněna kritéria hodnocení.
Pro posuzování předložených žádostí o poskytnutí dotace slouží zejména tato kritéria
- soulad žádosti o poskytnutí dotace s programem 133 340 a podmínkami
pro poskytnutí dotace,
- naplňování cílů programu 133 340,
- přínos, který realizací vznikne,
- využití vlastních zdrojů žadatele,
- hospodárnost a efektivnost vynaložených prostředků,
- schopnost zajistit provozní financování nové infrastruktury,
- zhodnocení stavební připravenosti,
- průkaznost a kvalita předložených podkladů.
Konkrétními kroky v procesu posouzení žádosti o poskytnutí dotace jsou:
a. Formální kontrola
b. Specifické hodnocení
c. Úprava žádosti o poskytnutí dotace
d. Řízení o žádosti o poskytnutí dotace
e. Vydání Registrace akce
f. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
g. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Body „c“. až „g.“ budou stanovený v rámci výzev programu (podprogramu).
a. Formální kontrola
Formální kontrolou je ověřováno, zda žádost o dotaci splňuje podmínky stanovené výzvou.
Kontroluje se především, zda:
- žadatel o poskytnutí dotace je oprávněným žadatelem,
- termín ukončení realizace akce odpovídá podmínkám výzvy,

9

§ 47 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel

7

-

-

veškeré dokumenty jsou řádně podepsány starostou / starostkou / statutárním
orgánem nebo osobou tuto osobu zastupující, případně jinou osobou na základě
plné moci,
investiční záměr je zpracován v souladu s cílem výzvy,
nemovitosti dotčené dotací jsou v majetku žadatele o dotace,
povinný minimální podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci je dodržen,
je navyšována kapacita žáků nebo počet kmenových tříd v minimální požadované
kapacitě,
přílohy k žádosti o poskytnutí dotace jsou doloženy.

b. Specifické hodnocení

Hodnocení kvality investiční akce
Hodnocení kvality investiční akce představuje podrobný rozbor investičního záměru,
který bude provádět hodnotící komise, tzn., hodnotitel musí z popisu investičního záměru
najít jasné odpovědi na definované otázky. Odpovědi na definované otázky odkazují
na jednotlivé body ve struktuře investičního záměru. V případě nepřesné, zcela neúplné
nebo žádné odpovědi hodnotitel otázku oboduje odpovídajícím počtem bodů. Struktura
kvalitativních hodnotících kritérií je sestavována pro každou konkrétní výzvu.
Hodnocení dalších specifických údajů
Hodnocení specifických údajů je založeno na posuzování údajů stavebně technických
a ekonomických, na prověřování a zhodnocení dat z hlediska demografie a spádovosti
a na základě prokázaných ukazatelů v podobě důvodů hodné zvláštního zřetele (např.
restituční nárok, platná výjimka Krajské hygienické stanice apod.). Struktura specifických
hodnotících kritérií je sestavována pro každou konkrétní výzvu.
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NÁVRH USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne

k návrhu dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Vláda
I.

bere na vědomí dokumentaci programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „Program“)
obsaženou v dokumentu č. j……………;

II. schvaluje závazné ukazatele Programu uvedené v příloze tohoto usnesení;
III. ukládá zajistit finanční krytí a realizaci Programu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky
č. 11/2010 Sb., v rámci ukazatelů uvedených v bodě II tohoto usnesení.

Provede:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

předseda vlády

Vláda České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Čj.: MSMT-4691/2021-4
V Praze dne
Výtisk č.:

2021

PRO SCHŮZI VLÁDY
Návrh dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Důvod předložení:
Materiál se předkládá na základě
ustanovení § 13 odst. 2, písm. a)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých
souvisejících
zákonů
(rozpočtová
pravidla)

Předkládá:
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Obsah:
I. Návrh usnesení
II. Předkládací zpráva
III. Návrh dokumentace programu 133 340 Podpora
rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
IV. Vypořádání připomínkového řízení

ROBERT PLAGA
m i n i st r š k o l st v í , m lá d e ž e a t ě l o v ý ch o vy

Praha, červenec 2021
Č. j.: MSMT-4691/2021-4
Příloha

Vážený pane předsedo vlády,
v příloze Vám prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády ČR eKLEP zasílám materiál
pro jednání schůze vlády „Návrh dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.
Dovoluji si Vás požádat o zařazení tohoto materiálu na program schůze vlády ČR, a sice do části
určené k projednání bez rozpravy.
S pozdravem

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
Úřad vlády České republiky
Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. MSMT-4691/2021-4

II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako správce programu předkládá návrh
dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „program“).
Materiál se vládě předkládá na základě ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), podle kterého výši účasti státního rozpočtu na financování resortního
programu reprodukce majetku schvaluje vláda v případě, že celkový objem finanční účasti,
rozložený do jednotlivých let programu, je vyšší než 5 000 000 000 Kč.
Členění programu na subtituly včetně číselných kódů je následující:
133D 341

Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

133D 342

Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Program navazuje na dokončovaný program 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje
výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
s pracovním názvem „Prstenec I“.
Financování programu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu,
poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a vlastních zdrojů účastníků programu.
Účastníky programu jsou:


obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské
právnické osoby, nebo obec, realizující na svém území stavbu, která bude následně
vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v právní formě
školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního města
Prahy nebo městské části hlavního města Prahy),



dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující v souladu § 124 zákona
č. 561/2004 Sb.1 základní školu v právní formě školské právnické osoby,



školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Vládě předkládaný program předpokládá účast státního rozpočtu na financování programu
v období let 2021 až 2028 ve výši 6 807 682 105 Kč. Celkový objem předpokládaných
nákladů činí 8 716 856 789 Kč.
Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč. Maximální výše dotace na
jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce
činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako
samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že
žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí
v souladu s § 124 školského zákona.
Dokumentací programu je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů na
vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH. V případě

1

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

-1-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. MSMT-4691/2021-4

překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů žadatele a bude
neuznatelným výdajem.
Hlavním cílem programu 133 340 je:


realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných
základních škol s minimální kapacitou2 18 kmenových učeben pro 540 žáků
(podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí). Jedná se se
o následující projekty:
-

Svazková základní škola Drahelčice-Úhonice,

-

Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem,

-

Svazková základní škola Chýně – Hostivice,

-

Svazková základní škola Český Brod – Doubravčice,

-

Nová svazková základní škola LOŠBATES,

-

Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Jmenovitě určené projekty budou vždy definovány v dokumentaci programu nebo v její
aktualizaci a mohou být v milníku realizace programu3 doplněny o další projekty. Podmínkou
pro zařazení jmenovitě určeného projektu do programu je:



-

vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro lokalitu obce
s rozšířenou působností v níž bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy
demografického vývoje a potřeb v území“, kterou zpracovává MŠMT, je v době
zpracování dokumentace programu nebo její aktualizace definován v minimální
hodnotě koeficientu 7,

-

definovaná právní forma
s dokumentací programu,

-

vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací,

-

soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou základní školy
a podmínek pro jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace,

-

zpracovaná demografická studie,

-

zpracovaná studie stavby.

oprávněného

účastníka

programu

v souladu

navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření
stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou
označeny jako vysoce potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí) a to
dle následujících podmínek:
-

vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro lokalitu obce
s rozšířenou působností v níž bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy
demografického vývoje a potřeb v území“, kterou zpracovává MŠMT, je k datu
podání žádosti o poskytnutí dotace definován v minimální hodnotě koeficientu 6,

-

vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací,

2

Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek,
stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení.
3 Milníkem je aktualizace dokumentace programu v podobě materiálu pro jednání vlády České republiky - (viz kapitola 4.6
Časové milníky realizace programu)
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-

soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou a podmínek pro jejich
využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,

-

výsledné navýšení kapacity stávající základní školy bude vždy do úrovně
minimálně 18 kmenových učeben a 540 žáků. Navýšení kapacity může být
realizováno následujícími variantami:
o

stávající neúplná základní škola bude po realizaci stavby navýšena na
minimální kapacitu 18 kmenových učeben a 540 žáků,

o

stávající plně organizovaná základní škola s minimální kapacitou
18 kmenových učeben a 540 žáků bude realizací stavby navýšena
minimálně o 6 kmenových učeben a 180 žáků.

Podpora jmenovitě určených projektů bude probíhat formou průběžné výzvy, podpora
rozšíření kapacity stávajících základních škol bude realizována na základě kriteriálního
hodnocení v rámci kolové výzvy.
Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota4

Cílová hodnota5

Povolený počet žáků (počet žáků)6

osoba

0

10 896

Vybudováním nové kapacity7

osoba

0

4 320

Navýšením stávající kapacity8

osoba

0

6 576

z toho

V souladu s článkem II. Jednacího řádu vlády bude materiál projednán v meziresortním
připomínkovém řízení. Vzhledem k tomu, že materiál je nelegislativní povahy, jeho dopad
nemá zásadní význam z hlediska ekonomického, politického a sociálního a nenavrhuje se
v něm uložit úkoly jiným členům vlády nebo vedoucím jiných ústředních orgánů státní správy
než předkladateli, je materiál předložen ke stanovisku pouze Úřadu Vlády České republiky,
Ministerstvu financí, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí. Oproti
návrhu projednanému v rámci mezirezortního připomínkového byl na základě vypořádání
připomínek s Ministerstvem financí do programu a zároveň podprogramu 133D 341 Podpora
vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí doplněn projekt s názvem „Svazková škola Povýmolí v Úvalech“.
Uvedený projekt měl být původně realizován v programu 133 330 Podpora vybraných
projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí, ale z důvodu komplikací v rámci zadávacího řízení na
zpracování projektové dokumentace stavby není reálné jeho dokončení v předchozím
programu a byl přesunut do programu navazujícího. V tomto smyslu byly upraveny cíle,
indikátory a finanční parametry obou programu i obou podprogramů. Celková alokace
státního rozpočtu na program se nemění.
Předkládaný návrh má přímé dopady na rozpočty krajů a obcí z hlediska účasti vlastních
zdrojů příjemce dotace.

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.
Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu
a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH.
6
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných provozů, tříd, skupin nebo
jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
7
Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 341 navýšen vybudováním zcela nové kapacity novou
výstavbou, přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
8
Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 342 navýšen o kapacitu vzniklou přístavbou, dostavbou,
nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.
4
5
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Z hlediska dopadů do podnikatelského prostředí České republiky (dále jen „ČR“) bude mít
pozitivní vliv na podnikatelské prostředí (zejména na stavební firmy).
Návrh nemá žádné dopady na rovnost mužů a žen, je v souladu s právním řádem ČR
a respektuje závazky, které ČR vyplývají z mezinárodních smluv.
Předmětná problematika není právem Evropské unie upravena, je ponechána v kompetenci
jednotlivých členských států.
Materiál byl projednán v rámci vnějšího připomínkového řízení, vypořádání připomínek je
uvedeno v části IV.
Materiál se předkládá s rozporem vůči jedné z připomínek Ministerstva financí
směřující k celkové výši účasti státního rozpočtu na realizaci programu. Ministerstvo
financí požaduje celkovou účast státního rozpočtu ponížit na částku 4 000 000 000 Kč.
Celkovou účast státního rozpočtu na realizaci programu je v letech navrženo zajistit
následovně:

Návrh
MŠMT

Schválený
rozpočet

SDV

SDV

Plán dle SDV

Plán dle SDV

Plán dle SDV

Plán dle SDV

r. 2021

r. 2022

r. 2023

r. 2024

r. 2025

r. 2026

r. 2027

890 000 000

1 070 400 000

1 060 000 000

1 060 000 000

1 060 000 000

1 060 000 000

607 282 105,00

Výše uvedený objem účasti státního rozpočtu je nezbytný pro realizaci programu
v navržené výši a pro naplnění investičního plánu vyplývajícího z požadavků, které MŠMT
v rámci přípravy programu shromáždilo.
Bilance programu vychází ze schváleného střednědobého výhledu pro rok 2023, kdy roční
rozpočet je stanoven ve výši 1 060 000 000,00 Kč s tím, že poslední rok financování (rok
2027) je krácen s ohledem na předpoklad, že v tomto roce již bude případně zahájeno
financování dalšího navazujícího programu. Celková účast státního rozpočtu na realizaci
programu je stanovena na 6 807 682 105 Kč.
Alokace podprogramů

navrhovaná

133D 341

2 937 600 000,00 Kč

133D 342

3 870 082 105,00 Kč

v případě krácení
4 000 000 000,00 Kč
0,00 Kč

Na zajištění realizace připravených jmenovitých projektů v rámci podprogramu 133D 341 je
v první fázi nutno rezervovat částku 2 937 600 000 Kč, další jmenovité projekty jsou
připravovány pro zařazení do programu v milníku programu v roce 2023 (objem prostředků
nezbytný pro jejich realizaci bude doplněn z podprogramu 133D 242). Z výše uvedeného je
zřejmé, že v případě ponížení účasti státního rozpočtu na 4 000 000 000 Kč nebude možno
podprogram 133D 342 realizovat vůbec. Zbývající částka 1 062 400 000 Kč bude rozdělena
v milníku programu v roce 2023 maximálně na dva až tři jmenovité projekty v rámci
podprogramu 133D 341.
V případě nerealizace podprogramu 133D 342 nebudou moci být zrealizovány zásadní
přístavby a dostavby stávajících škol, které přinesou do území významné navýšení kapacity
základního vzdělávání v relativně krátkém čase a v místě, kde nelze vybudovat nové plně
organizované školy. Jednalo by se o projekty v regionech s identifikovanou nedostatečností
kapacit základního vzdělávání – zejména ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a
Pardubickém kraji. Celkové požadované krácení programu o částku 2 807 682 105 Kč tak
zamezí ve výsledku vybudování nové kapacity v celkovém rozsahu cca 4 900 míst pro žáky
základnách škol. Z původně plánovaných cca 10 000 míst bude realizováno pouze cca 5 100
míst.
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Název

Identifikační údaje programu

P 16 310

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Evidenční
číslo

13334

Útvar (organizace) příslušného správce rozpočtové kapitoly, který zajišťuje realizaci

Název útvaru (organizace)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa sídla - název ulice

Karmelitská

č.p.

529/5

Adresa sídla - název obce

Praha

PSČ

11800

IČ

00022985

Osoby pověřené správou

Název funkce

Pověřená osoba

Vedoucí týmu

Pracovní zařazení

Telefon

E - mail
yveta.kurfurstova@msmt.cz

Ing. Yveta Kurfürstová

ředitelka odboru

234 812 201

Zástupce vedoucího týmu

Ing. Pavel Kaňka

vedoucí oddělení

234 812 172

pavel.kanka@msmt.cz

Správce dat IS

Iveta Kastnerova

ministerský rada

234 812 107

iveta.kastnerova@msmt.cz

Právní formy účastníka

Kód

Název

801

Obec

771

Dobrovolný svazek obcí

Správce programu (útvar): Sekce ekonomické a legislativní
Vypracoval :

Ing. Pavel Kaňka

telefon :

Schválil :

Mgr. Pavla Katzová

datum :

234 812 172
podpis :

Ministerstvo financí (útvar): Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval : Ing. Vendulka Zmeškalová
Schválil :

Ing. Helena Doktorová

telefon :
datum :

257 042 388
podpis :
01.07.2021 (15:28:31)
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EDS/SMVS
Název

Harmonogram přípravy a realizace programu

P 16 320
Evidenční
číslo

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí

13334

Číslo
řádku

Termíny

Odpovídá

Zahájení

Ukončení

Závaznost
ukončení

10050

Realizace

Správce PG

15.07.2021

30.06.2028

MAX

10060

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení MF, nebo vládě

Správce PG

01.07.2028

31.12.2029

MAX

Správce programu (útvar) Sekce ekonomické a legislativní
Vyřizuje

Ing. Pavel Kaňka

telefon

Schválil

Mgr. Pavla Katzová

datum

234 812 172
podpis

Ministerstvo financí (útvar) Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval

Ing. Vendulka Zmeškalová

telefon

Schválil

Ing. Helena Doktorová

datum

257 042 388
podpis
01.07.2021 (15:28:31)
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EDS/SMVS
Název

Cíle programu

P 16 340

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Evidenční
číslo

13334

Cíle 1 - realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků (podprogram
133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí).
Cíle 2 - navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou
označeny jako vysoce potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí).

Správce programu (útvar) Sekce ekonomické a legislativní
Vyřizuje

Ing. Pavel Kaňka

telefon

Schválil

Mgr. Pavla Katzová

datum

234 812 172
podpis

Ministerstvo financí (útvar) Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval

Ing. Vendulka Zmeškalová

telefon

Schválil

Ing. Helena Doktorová

datum

257 042 388
podpis
01.07.2021 (15:28:31)
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EDS/SMVS

Název

Kód

Indikátory programu

P 16 341
Evidenční
číslo

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Název

Měrná jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Závaznost

Min.
hodnota

13334

Max.
hodnota

Datum
dosažení

Závazný
na akci

37001 Vybudováním nové kapacity (133D 341)

osoba

0,00

4 320,00

MIN

30.6.2028

Ano

37002 Navýšením stávající kapacity (133D 342)

osoba

0,00

6 576,00

MIN

30.6.2028

Ano

Správce programu (útvar) Sekce ekonomické a legislativní
Vyřizuje

Ing. Pavel Kaňka

telefon

Schválil

Mgr. Pavla Katzová

datum

234 812 172
podpis

Ministerstvo financí (útvar) Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval

Ing. Vendulka Zmeškalová

telefon

Schválil

Ing. Helena Doktorová

datum

257 042 388
podpis
01.07.2021 (15:28:31)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/7 11812 Praha 1

EDS/SMVS

P 16 342
Evidenční
číslo

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Název

Kód

Parametry programu

Název

Měrná jednotka

36001 Obestavěný prostor - technická obnova

m3

Hodnota

Závaznost

Min.
hodnota

13334

Max.
hodnota

Datum
dosažení

Závazný
na akci

0,00

MIN

Ne
Ne

36002 Plocha užitková celkem (PU) - technická obnova

m2

0,00

MIN

36003 Obestavěný prostor - nově získaná/ý

m3

0,00

MIN

Ne

36004 Plocha užitková celkem (PU) - nově získaná/ý

m2

0,00

MIN

Ne

Správce programu (útvar) Sekce ekonomické a legislativní
Vyřizuje

Ing. Pavel Kaňka

telefon

Schválil

Mgr. Pavla Katzová

datum

234 812 172
podpis

Ministerstvo financí (útvar) Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval

Ing. Vendulka Zmeškalová

telefon

Schválil

Ing. Helena Doktorová

datum

257 042 388
podpis
01.07.2021 (15:28:31)
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EDS/SMVS

P 16 370

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Název

Evidenční
číslo

13334
Částky jsou uvedeny v Kč.

Kód

Před 2021

Název

2021

2022

2023

2024

2025

Od 1.1.
2026

Celkem

Závaznost

709s

Náklady budov a staveb

929 667 009,00

1 515 400 000,00

1 425 466 495,00

1 428 266 496,00

1 260 000 000,00

2 158 056 789,00

8 716 856 789,00

ne

74ps

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

929 667 009,00

1 515 400 000,00

1 425 466 495,00

1 428 266 496,00

1 260 000 000,00

2 158 056 789,00

8 716 856 789,00

max

7570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

890 000 000,00

1 070 400 000,00

1 060 000 000,00

1 060 000 000,00

1 060 000 000,00

1 667 282 105,00

6 807 682 105,00

max

757s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

890 000 000,00

1 070 400 000,00

1 060 000 000,00

1 060 000 000,00

1 060 000 000,00

1 667 282 105,00

6 807 682 105,00

767s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

79zs

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

39 667 009,00

445 000 000,00

365 466 495,00

368 266 496,00

200 000 000,00

490 774 684,00

1 909 174 684,00

ne

929 667 009,00

1 515 400 000,00

1 425 466 495,00

1 428 266 496,00

1 260 000 000,00

2 158 056 789,00

8 716 856 789,00

max

Min.
hodnota

Max.
hodnota

Správce programu (útvar) Sekce ekonomické a legislativní
Vyřizuje

Ing. Pavel Kaňka

telefon

Schválil

Mgr. Pavla Katzová

datum

234 812 172
podpis

Ministerstvo financí (útvar) Odbor Rozpočtová politika společensky významných odvětví
Vypracoval

Ing. Vendulka Zmeškalová

telefon

Schválil

Ing. Helena Doktorová

datum

257 042 388
podpis
01.07.2021 (15:28:31)
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Č. j.: MSMT-4691/2021-4
IV.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými
svazky obcí
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne
26. 3. 2021, s termínem dodání stanovisek do 13. 4. 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

Resort

Připomínky

MMR

Zásadní připomínky

Vypořádání
Akceptováno.

Dokumentace programu
Opraveno v textu dokumentace programu na str. 8.
Dokumentace programu nepřesně definuje územní zacílení
programu a používá zavádějící spojení „lokalita ORP“. Text „lokalita obce s rozšířenou působností“ je nahrazen textem
Dokumentace programu zaměňuje obec s rozšířenou působností „správní obvod obce s rozšířenou působností“. Zkratka „ORP“ je
(ORP) se správním obvodem obce s rozšířenou působností (SO zachována pro „obce s rozšířenou působností“.
ORP), tzv. malý okres.
Úprava byla zohledněna i v dokumentaci podprogramů.
Programová dokumentace, Kap. 4.1, str. 6

Akceptováno.

Požadujeme přeformulovat text.
Upraveno v textu dokumentace programu na str. 6, bod 4.1 dle
Původní text:
připomínky.
V rámci SRR 2021+ je pro oblast aglomerací deklarování záměr
…
Přeformulovaný text:
V rámci SRR 2021+ je pro oblast metropolitních území a
aglomerací deklarován záměr …

Akceptováno.

Programová dokumentace, Kap. 4.1, str. 6

Požadujeme v rámci programové dokumentace uvést vazbu na Doplněno do textu dokumentace programu na str. 6, bod 4.1
schválený Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022,
který vláda přijala dne 11. ledna 2021 usnesením č. 23, konkrétně Byl doplněn následující text:
vazbu na opatření 1.3.3 Zvýšení dostupnosti základních škol a
kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního vzdělávání.
Akční plán SRR 2021+ přijala Vláda ČR dne 11. ledna 2021
usnesením č. 23. Cíle programu mají konkrétní vazbu na opatření
1.3.3 Zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o
předškolní děti a předškolního vzdělávání.

Doporučující připomínky

MF

Dokumentace programu

Akceptováno částečně.

Dokumentace programu neuvádí vazby na MAP (Místní akční plán
vzdělávání). Zacílení investic a výběr konkrétních investičních
priorit není podmíněn souladem s MAP, vhodné zejména pro
133D342. MAP má sloužit jako koncepční rozvojový dokument na
místní (lokální) úrovni, po dohodě v území mají být identifikovány
konkrétní investiční priority.

Soulad s MAP bude zohledněn ve výzvě, kterou bude realizován
podprogram 133D342 v rámci hodnotících kritérii konkrétní výzvy.
V rámci dokumentace programu je hlavním kritériem pro výběr
projektů identifikace rizikové lokality dle analýzy MŠMT. Existence
MAP může být podpůrným materiálem v hodnocení žádostí
v rámci soutěžní výzvy, není však podmínkou pro přijetí.
Rozhodující je faktická situace nedostatku kapacit vyplývající z
analýzy.

Zásadní připomínky
1. Na str. 13 – Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů Akceptováno.
požadujeme z důvodu vyhodnocení programu jednoznačné
vymezení indikátorů pro konkrétní cíle programu. Tzn., že Vymezení indikátorů pro konkrétní cíl doplněno na str. 12, bod
každý cíl bude mít stanovený minimálně jeden konkrétní 4. 6
indikátor.
2. Na str. 16 – Bilance potřeb a zdrojů financováni programu - Neakceptováno.
stanovuje Ministerstvo financí maximální výši účasti SR na
financování programu 4 mld. Kč na celé programovací období. Bilance programu vychází ze schváleného SDV pro rok 2023, kdy
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Pro roky 2021 – 2023 zůstává zachován schválený SDV.

roční rozpočet je stanoven ve výši 1 060 000 000,00 Kč. Celková
účast státního rozpočtu na realizaci programu je stanovena na
6 807 682 105 Kč. V případě ponížení účasti státního rozpočtu na
4 000 000 000 Kč nebude moci být zcela realizován podprogram
133D 342. Na zajištění realizace stanovených projektů v rámci
podprogramu 133D 341 je nutno rezervovat částku 2 937 600 000
Kč. Zbývající částka 1 062 400 000 Kč by byla rozdělena
v milníku programu v roce 2023 na další jmenovité projekty
v rámci podprogramu 133D 341.
V rámci hledání úspor byla celková účast státního rozpočtu na
realizaci programu „Prstenec I“ a Prstenec II“ celkově ponížena
o částku 452 717 895 Kč. Do programu „Prstenec II“ se přesunul
projekt Svazková škola Povýmolí s tím, že účast státního
rozpočtu na realizaci této akce nebyla v „Prstenci II“ adekvátně
navýšena, ale v „Prstenci I“ byla adekvátně ponížena.
Vyjádření MF
Ministerstvo financí s navýšením účastni státního rozpočtu nad
4 000 000 000 Kč nesouhlasí.

3. Na str. 18 – Obsah investičního záměru požadujeme doplnit Akceptováno
dva body, a to:
-

majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy Doplněno.
a výpisem z katastru nemovitostí,

-

u staveb charakteru technického zhodnocení, nástaveb,
vestaveb apod., dokumentaci současného stavu včetně
rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu
obnovované a nové kapacity a způsobu jeho financování.

4. Na str. 21 – Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace
Akceptováno.
požadujeme:
-

Odstranění nebo přeformulování věty
„Podrobná Věta upravena na znění:
specifikace podmínek pro poskytnutí dotace může být
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měněna bez nutnosti aktualizace dokumentace programu“.
Z důvodu transparentnosti předkládaného materiálu není
možné Výzvou měnit podmínky pro zadání akcí nebo
uznatelnost či neuznatelnost výdajů. Ty lze ve Výzvě
pouze zpřesnit, či podrobněji vysvětlit v návaznosti na
konkrétní výzvu.
-

„Podrobná specifikace podmínek pro poskytnutí dotace může být
ve výzvě zpřesněna či podrobněji vysvětlena v návaznosti na
specifika konkrétní výzvy bez nutnosti aktualizace dokumentace
programu.“

dále pak doplnit do dokumentace programu zásadní - informace doplněny na str. 20 - 21
informace pro body:


pravidla pro poskytování peněžních prostředků SR,



podmínky pro vratky, smluvní pokuty, penále,



podmínky a pravidla udržitelnosti,



podmínky archivace.

Nesouhlasíme s tím, aby tyto informace byly uvedeny
až ve Výzvě. Jedná se o základní informace, které
musí obsahovat dokumentace programu, které lze dle
konkrétního nastavení Výzvy zpřesnit, doplnit, ale ne
nově stanovovat. Jedná se o nezbytné informace pro
rozhodování se žadatele, zda o dotaci požádá.
5. Na str. 22 – Výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace Akceptováno.
požadujeme, aby byly uvedeny konkrétní stránky, na kterých
bude Výzva zveřejněna www. A alespoň rámcově byla Doplněno na str. 21 v bodu 6.7 Výzvy k předložení žádosti o
stanovena doba, kdy budou Výzvy vyhlašovány. Nelze od poskytnutí dotace
žadatele požadovat, aby neustále prohledával webové stránky
ministerstva a zjišťoval, zda již byla Výzva vyhlášena, případně
zjišťoval, zda je na správných stránkách.
6. Na str. 23 žádáme vyjmout z obsahu dokumentace programu Akceptováno.
bod 11 – Dokumentace podprogramů. MF, potažmo vláda
schvaluje dle RP dokumentaci programu, nikoliv podprogramy. Podprogramy byly vyjmuty z příloh programu.
Doporučující připomínky
1. Na titulní stránce uvést reálný měsíc schválení dokumentace Akceptováno.
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programu, tj. duben 2021 a doplnit schválení DP dle § 13 RP –
vládou ČR, UV č….ze dne…… a MF č.j…….. ze dne.
Opraven měsíc, ostatní údaje budou doplněny po schválení
Vládou České republiky.
Akceptováno.
2. Na str. 2 – Obsah – doplnit body:
- Porušení rozpočtové kázně/krácení dotace/porušení
pravidel programu-informace pro příjemce dotace, jak bude Doplněno do bodu 6.5
poskytovatel dotace v tomto případě postupovat
-

Definice ukončení realizace a financování akcí.

Doplněno do bodu 6. 5
Není efektivní tyto informace psát až v podmínkách řídících
dokumentů případně ve Výzvě. Je třeba je jednoznačně uvést
v dokumentaci programu jak pro informovanost žadatele o
dotaci, tak i pro „návod“ dalšího postupu správce kapitoly
případně FÚ při zjištění porušení podmínek.
3. Na str. 10 opravit nadpis Hlavním cílem programu 133 340 Akceptováno
jsou: sjednotit jednotné x množné číslo.
Upraven text „Hlavními cíli programu 133 340 jsou:“
4. Na str. 13 - Uznatelnost výdajů – doporučujeme uspořádat a Akceptováno.
zpřehlednit, v textu jsou za sebou jdoucí odstavce uznatelné –
neuznatelné – uznatelné.
Přesunut byl text:
„Za uznatelné (výdaje zahrnuté do celkové bilance potřeb a
zdrojů, ze které se vypočítává % podíl účasti vlastních zdrojů
příjemce dotace) se v rámci akce považují výdaje, které
prokazatelně souvisí s předmětem projektového záměru (včetně
výdajů uskutečněných před podáním žádosti).“
„Nikdy nesmí dojít ke dvojímu financování konkrétního výdaje z
jiného veřejného zdroje (národního, zdroje Evropské unie).“
5. Na str. 15 – Časové milníky realizace programu - vysvětlit Akceptováno.
čtvrtou fázi programu, dle nás jsou fáze pouze tři. Do roku 23,
do roku 25 a do roku 29.
Text opraven na „tři fáze“

Stránka 5 (celkem 6)

6. Na str. 17 - Obsah žádosti o poskytnutí dotace-upřesnit větu Akceptováno.
„investiční záměr, dle vzoru uvedeného ve Výzvě“, protože
v dalším bodě dokumentace programu je obsah IZ uveden.
Text opraven na „investiční záměr (dále také „IZ“)“.
7. Na str. 23 – Dokumentace podprogramů:
- U podprogramů upravit datum schválení
- Celý
obsah
dokumentace
podprogramů
s termínem program, nikoliv podprogram

Akceptováno
pracuje Texty dokumentací podprogramů byly upraveny v logických
souvislostech na podprogram.

U PPG 133D341 doporučujeme k jednotlivým vybraným akcím
doplnit maximální výši dotace. Jejich součet se potom rovná Neakceptováno, vysvětleno.
celkové účasti SR na financování tohoto PPG.
Maximální částka dotace je definována výší uznatelného výdaje
na vybudované místo pro jednoho žáka (800 tis. Kč DPH) s tím,
že počet žáků je definován indikátorem. Z tohoto výpočtu lze
specifikovat částku dotace na základě povinné účasti vlastních
zdrojů příjemce dotace - 70% pro obec nebo 85% pro svazek
obcí.
Vyjádření MF
Ministerstvo financí s vysvětlením souhlasí.

Oproti návrhu projednanému v rámci mezirezortního připomínkového byl na základě vypořádání připomínek s Ministerstvem financí do
programu a zároveň podprogramu 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného
obcemi a dobrovolnými svazky obcí doplněn projekt „Svazková škola Povýmolí v Úvalech“. Uvedený projekt měl být původně realizován
v programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí, ale z důvodu komplikací v rámci zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace stavby není reálné jeho dokončení
v předchozím programu a byl přesunut do programu navazujícího. V tomto smyslu byly upraveny cíle, indikátory a finanční parametry obou
programu i obou podprogramů. Celková alokace státního rozpočtu na program se nemění.

V Praze 25. 6. 2021
Vypracoval: Ing. Pavel Kaňka

Podpis:
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