
Fond pro rozvoj středních škol 

„fiktivní grantový program“ 



 jedná se o víceletý tematický dotační 

program MŠMT spravující finance státního 

rozpočtu vyčleněné na nadstavbovou 

podporu rozvoje středních škol 

 

 o finanční podporu svého projektu může 

žádat každá veřejná či soukromá střední 

škola mající své sídlo na území ČR 

 

 pro rok 2013/2014 je pro projekty vyčleněno 

celkem 100 mil. Kč  



Cíl fondu 

 hlavním cílem je přispět ke zkvalitnění 

výuky na středních školách a středních 

odborných učilištích všech druhů 

 

 vynaložené finanční prostředky by měly 

přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

absolventů SŠ a SOU na trhu práce, stejně 

jako zvýšení jejich potenciálu pro 

vysokoškolské studium 



Cílové skupiny a oprávnění žadatelé 

 žáci středních škol a středních odborných učilišť 

 pracovníci SŠ a SOU 

 

 

 střední školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského 
zařízení zapsaná ve školském rejstříku);  

 vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;  

 sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob 
zřízená podle oddílu 2, § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); 

 

 kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů;  

 

 nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 
církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



Tematické okruhy 

 I. inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů, školních knihoven a pracovišť 
pro praktickou výuku (max. 30 mil. Kč na projekt a doba trvání max. 
3 roky) 

 II. tvorba a inovace školních vzdělávacích programů v závislosti na 
změnách v kurikulech pro SŠ a společenské poptávce (max. 5 mil. 
Kč na projekt a doba trvání max. 1 roky) 

 III. zavádění a inovace volitelných předmětů (max. 20 mil. Kč na 
projekt a doba trvání max. 3 roky) 

 

 IV. podpora volnočasových aktivit středoškolské mládeže (max. 20 
mil. Kč na projekt a doba trvání max. 3 roky) 

 V. začleňování žáků se specifickými potřebami učení, žáků ze 
sociálně slabších rodin a žáků ze zemí mimo EU (max. 20 mil. Kč 
na projekt a doba trvání max. 3 roky) 

 

 vždy je nutná udržitelnost 5 let 

 



Postup žádání o grant 

 dvě kola: 

1. vypracování krátké anotace projektu spojené s 

odůvodněním potřebnosti projektu, popisem 

žadatele a cílové skupiny, resp. s odhadem 

finančních prostředků (termín odeslání na 

jan.hercik@upol.cz do 27. února 2012) 

2. zpracování projektové žádosti 

mailto:jan.hercik@upol.cz


 název projektu: 

 tematický okruh: 

 charakteristika žadatele projektu: max. 500 

znaků 

 charakteristika cílové skupiny a přínos 

projektu pro ní: max. 500 znaků  

 anotace projektu: max. 1000 znaků 


