SIPVZ
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních
prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I – Informační
gramotnost (č.j.: 18 090/2003-56) nabyl platnosti 19. června
2003 a je zveřejněn na portálu E-gram.
Účelová dotace je určena na:
• úhradu poplatků za školení a ověření získaných znalostí,
• úhradu cestovních náhrad podle zákona č.119/1992 Sb.,
• nákup studijních materiálů (odborná literatura, elektronické
kurzy) maximálně do výše 10 % z přidělené dotace.

ICT vzdělávání
pedagogických pracovníků

Vyúčtování účelových prostředků
ředitelem školy

Struktura a financování
Ředitel soukromé školy předloží vyúčtování dotace krajskému
úřadu v předem stanovené struktuře. Nevyčerpané finanční prostředky vrací soukromá škola na účet KÚ. Formulář bude k dispozici na www stránkách MŠMT. Při vrácení nedočerpané účelové
dotace se uvádí šestimístný variabilní symbol 333 815.
Ředitel církevní školy předloží vyúčtování dotace MŠMT v předem stanovené struktuře. Formulář bude k dispozici na www
stránkách MŠMT. Vrácené finanční prostředky z nedočerpané účelové dotace musí být označeny variabilním symbolem 333 816. Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám se řídí
„Pokynem k vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám,
předškolním a školským zařízením“ pro příslušný rok.
Ostatní organizace předloží vyúčtování svému zřizovateli v předem stanovené struktuře. Formulář bude k dispozici na www
stránkách MŠMT. Nedočerpané finanční prostředky z účelové dotace je nutné při vrácení zřizovateli (KÚ) označit variabilním
symbolem 333 817.
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ICT vzdělávání pedagogických
pracovníků
Pro koho je vzdělávání určeno
ICT vzdělávání je určeno pedagogickým pracovníkům základních,
středních, speciálních škol a školských zařízení zařazených v Síti
škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen „školy“).
Členění ICT vzdělávání
ICT vzdělávání má tři úrovně:
Z – základní uživatelské znalosti (dále jen „Z“),
P – školení poučených uživatelů (dále jen „P“),
S – školení specifických znalostí (dále jen „S“).
Školení Z je určeno pro začátečníky. V průběhu školení se účastník naučí používat počítač pro svoji vlastní potřebu. Zvládne základní práci s operačním systémem, porozumí specifikům práce
v síti, naučí se ovládat textový editor, pracovat s poštovním klientem, www prohlížečem a vyhledávat na internetu informace.
Vzdělávání se ukončuje testem nebo praktickým ověřením
znalostí, může být také uznáno administrativně.
Školení P je určeno pokročilým uživatelům, vstupním předpokladem jsou znalosti na úrovni Z. Cílem je vybavit absolventa kompetencemi, které potřebuje při využití ICT ve výuce. Obsah
úvodního povinného modulu bude vždy pro daný typ školského
zařízení shodný. Po absolvování úvodního modulu si pedagogický pracovník bude moci vybrat dva další moduly. Vzdělávání
v rámci každého volitelného modulu se ukončuje obhajobou
závěrečné práce – projektu.
Školení S je určeno všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají
zájem dále rozvíjet svoji odbornou kvalifikaci v oblasti ICT.
Školy mohou využít přidělené dotace na financování všech ICT
vzdělávacích aktivit, které jsou akreditovány MŠMT. V rámci
této oblasti je rovněž možno pořádat a financovat vzdělávání
ICTK správců.

Financování ICT vzdělávání

Školicí pracoviště

Financování ICT vzdělávání je určeno Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I – Informační gramotnost (č.j. 18090/2003-56).

Vzdělávání v oblasti Z a P zajišťují pouze vybraná školicí pracoviště,
jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách MŠMT a na portálu E-gram. Přehled ICT vzdělávacích aktivit, které se mohou hradit
z prostředků určených pro oblast S, je zveřejněn tamtéž.

Škola obdrží účelovou dotaci prostřednictvím svého zřizovatele. Pro
finanční rok 2003 se stanoví výše minimální účelové dotace na jednoho přepočteného pedagogického pracovníka ve výši 1 300 Kč
(celková suma dotace na školu je zaokrouhlována na tisíce Kč).
Ředitel školy může podle konkrétní situace rozhodovat o přesunech
finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi (Z, P, S). Základní
podmínkou, kterou musí respektovat, je splnění vládou stanovených
kritérií, a sice že do konce roku 2005:
• 75 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně Z,
• 25 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně P.
Účelová dotace umožní úhradu přímých nákladů na vzdělávání
i nákladů souvisejících (např. cestovní náklady a studijní materiály).
Metodika stanoví maximální náklady na jednoho pedagogického
pracovníka v jednotlivých oblastech vzdělávání. Maximální výše
nákladů na jednoho pedagogického pracovníka umožňuje přímou
kontrolu u příjemce dotace a zároveň vytváří podmínky pro
uplatnění tržních mechanizmů v systému školení.
Metodika obsahuje výčet možných plateb souvisejících se vzděláváním se zvláštním zřetelem k maximální výši dotace určené na
studijní materiály (tištěné i elektronické). Maximální náklady
na jednoho pedagogického pracovníka spojené se vzděláváním
jsou stanoveny:
• pro oblast Z . . . . 2 100 Kč,
• pro oblast P . . . . 7 500 Kč,
• pro oblast S . . . . nejsou stanoveny.

Jak se stát školicím pracovištěm
Školicím pracovištěm pro oblast Z se může stát škola, která
splňuje následující podmínky: má odpovídající technologické vybavení
(počítačovou učebnu, programové vybavení, připojení na internet),
může provozovat doplňkovou činnost v oblasti vzdělávacích aktivit
(školení, organizování kurzů atd.) a školení povedou zkušení pedagogičtí pracovníci s několikaletou pedagogickou praxí ve výuce ICT. Žádost o akreditaci se podává v písemné formě přímo MŠMT. Podrobnosti
najdete na portálu E-gram.
Školicím pracovištěm pro oblast P se může stát škola, která
splňuje následující podmínky: má odpovídající technologické vybavení (multimediální počítače, SW, kvalitní připojení na internet – min.
128 kbit/s), může provozovat doplňkovou činnost v oblasti vzdělávacích aktivit (školení, organizování kurzů atd.) a lektoři musí mít
osvědčení SIPVZ – pro každý modul je zvláštní osvědčení. Žádost se
podává na adresu ICT koordinátora místně příslušného krajského
pedagogického centra. Ten ji se svým vyjádřením postoupí MŠMT.
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MŠMT doporučuje školám využití těchto prostředků na školení pro
rok 2003 v poměru: Z – 30 %, P – 40 %, S – 30 %.

Kontaktní e-mail: infogram@msmt.cz

