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               Zásady pro poskytování ú čelových dotací na podporu  rozvoje 
 bilingvní a cizojazy čné výuky  ve školách se sídlem na území SMO pro rok  2014 
 

 

I.  Úvodní ustanovení 

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením č. 1937/ZM1014/27 ze dne 25.09.2013 
o vyhlášení dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách 
se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok 2014 

 
 
1. Cílem dotačního programu je prostřednictvím rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky ve školách :  
-zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících 

              na  území statutárního města Ostrava 
-podpořit rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání  

 
 

2. Dotace se poskytuje:   
 -na   osobní  náklady   (pouze  mzdové   náklady   včetně   odvodů   zákonného 
       sociálního  a   zdravotního   pojištění,   nikoliv   např.   na  tvorbu   FKSP    aj.)  
       rodilých       mluvčích    či    jazykově  kompetentních   učitelů   a   lektorů    –   
       vztahuje    se    pouze   na   náklady    související    s   odpracovanou    prac. 
       dobou    (nevztahuje  se   na  čerpání   dovolené a nemocenské).  
       Dotaci  lze   uplatnit   u   jazykově   kompetentních  učitelů  a  lektorů  POUZE 
       s příslušným vzděláním: 
     ◦aprobace cizí jazyk + předmět, 
     ◦aprobace + realizace  státní  závěrečné  zkoušky,  popř.  získání  mezinárodního 
      jazykového certifikátu  na   úrovni  B2  dle  stupnice  Společného   evropského   
      referenčního rámce pro jazyky. 
  U mateřských škol  - prokázat jazykovou úroveň B2.  
 -na zajištění pedagogů vyučujících v cizím jazyce formou služeb  
 -na  pořízení  učebních  pomůcek  souvisejících  s   bilingvní  či  cizojazyčnou 
      výukou (pouze    náklady    vzniklé    v souvislosti 
      s     vybavením   učeben  a  výukou  předmětů,  ve kterých  jsou žáci  vyučováni 
      v  cizím jazyce v rámci    bilingvní výuky).  

                       -vzdělávání     pedagogických     pracovníků    v    souvislosti   s   bilingvní   a 
                        cizojazyčnou   výukou  (např.  úhrada  kurzovného,  vč. získání  mezinárodního 
                        certifikátu - pouze za předpokladu, že bude dotací realizována min.úroveň  
                        jazykových   zkoušek B2, následně bude prokázána při vyúčtování:  certifikace 
                        získané úrovně a dále průkazně doloženo, že nebylo možné přihlásit  
  vyučujícího do bezplatných jazykových kurzů pořádaných v rámci projektů 
  EU) 
                       –  vztahuje  se  pouze   na   náklady související se vzděláváním, nevztahuje se na 
                       cestovné,  dopravné a náhrady s tím spojené apod. 
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II.  Název dotačního titulu  

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území SMO. 

 

 
III.  Žadatelé  

Žadatelem může být mateřská, základní nebo střední škola se sídlem na území SMO, a to: 

• Mateřská škola, jejíž výchovně vzdělávací činnost je realizována každodenně převážně 
v cizím jazyce. Taková realizace výchovně vzdělávací činnosti je zakotvena ve školním 
vzdělávacím programu školy (dále jen bilingvní výuka) 

• Základní nebo střední škola, která realizuje výchovně vzdělávací činnost na základě 
Rozhodnutí MŠMT o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce (dále jen 
bilingvní výuka) 

• Mateřská, základní nebo střední škola, která realizuje výchovně vzdělávací činnost  
formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language 
Integreated Learning) Výuka formou metody CLIL je zakotvena ve školním 
vzdělávacím programu školy (dále jen bilingvní výuka).  Škola doloží tematické plány 
v cizím a českém jazyce při podání přihlášky. 

• Škola zřízená na území SMO právnickou osobou se sídlem mimo území České 
republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním příslušníkem (dále jen 
zahraniční škola), ve které plní žáci povinnou školní docházku na základě povolení 
MŠMT (dále jen cizojazyčná výuka) 

• Škola s  akreditací vykonávat mezinárodní maturitní zkoušku International 
Baccalaureate Diploma Programme  

• Škola s právem vykonávat mezinárodní zkoušku na základě rozhodnutí MŠMT 
• Škola, která poskytuje střední technické vzdělání s maturitní zkouškou, která v rámci 

volitelného odborného předmětu realizuje bilingvní výuku technické angličtiny či 
jiného technického cizího jazyka (dále jen výuka technického cizího jazyka). 
 
 
 

IV.  Další ustanovení 
 

• u jednoho právního subjektu bude podána pouze 1 žádost o dotaci (v žádosti musí být 
rozlišen počet žáků vyučovaných v MŠ a ZŠ) 

• u škol, jejichž zřizovatelem je soukromá nebo soukromá právnická osoba se dotace 
sčítají 

• bilingvní a cizojazyčná výuka musí probíhat minimálně ve dvou různých vyučovacích 
předmětech 

• výuka technického cizího jazyka musí probíhat pravidelně, minimálně jednu vyučovací 
hodinu týdně a je zakotvena ve školním vzdělávacím programu školy. Škola doloží 
tematické plány v cizím a českém jazyce při podání přihlášky 

• dotaci lze poskytnout subjektu vyučujícímu metodou CLIL v tom případě, jestliže 
v době podání žádosti o dotaci realizuje výuku touto metodou min. 1 rok  
(ve ŠVP je uvedena min. 1 rok) 
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• ZŠ, SŠ realizující výchovně vzdělávací činnost formou CLIL - může být škola 
dotována dotačním programem na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve 
školách se sídlem na území SMO max. 1 krát.  Pro další léta může podat žádost už jen 
jako žadatel splňující podmínku pro výuku cizích jazyků s akreditací bilingvní výuky, 
popř. zahraniční školy. Podpora výuky cizích jazyků metodou CLIL slouží jako bonus 
pro nastartování a realizaci další výuky jazyků na základě rozhodnutí MŠMT 

• MŠ realizující výchovně vzdělávací činnost formou CLIL –  může být škola dotována 
dotačním programem na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se 
sídlem na území SMO max. 1 krát, poté může být dotována pouze jako MŠ, jejíž 
výchovně vzdělávací činnost je realizována každodenně převážně v cizím jazyce. 
Taková realizace výchovně vzdělávací činnosti musí být zakotvena  
ve školním vzdělávacím programu (bilingvní výuka). Pedagogičtí pracovníci realizující 
výchovně vzdělávací činnost v MŠ prokážou minimální úroveň jazykových zkoušek B2 
dle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  
 

Hlavním předmětem činnosti žadatelů musí být vzdělávání dětí a výchova mládeže. 
 
V. Žádost a její povinné přílohy 

1.  O dotaci  si žadatel může požádat vyplněním žádosti na předepsaném formuláři   
 

2.  Povinnými přílohami žádosti jsou: 
2.1.Doklady o právní subjektivitě žadatele: 
-kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, 
-kopie dokladu o přidělení  IČ, 
-kopie osvědčení o registraci - DIČ,  pokud bylo přiděleno, 
-kopie  dokladu   právní   subjektivity  (např. výpis  z obchodního  rejstříku;  zřizovací   
listina) s doložkou   o registraci příslušným orgánem, 
-výpis z rejstříku škol a školských zařízení (u škol zapsaných v rejstříku) 
-kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce. 

2.2.Doklad, na základě  kterého je výchovně vzdělávací  činnost vykonávána 
                 bilingvně  či  cizojazyčně  (rozhodnutí MŠMT nebo výpis ze  ŠVP,  kde  je   
      deklarována  bilingvní, cizojazyčná výuka, případně výuka technického cizího 
      jazyka u středoškolských studentů). 

2.3.Statistický výkaz  dokladující   počet  dětí,  žáků,   studentů  k  30.9.2013,  případně 
čestné prohlášení počtu dětí, žáků a studentů k výše uvedenému termínu. 
Započítávány jsou pouze děti,  žáci a studenti, kteří jsou vyučováni bilingvně, 
cizojazyčně, případně středoškolští studenti účastnící se výuky technického cizího 
jazyka.  

2.4.Tematické plány v cizím a českém jazyce (u metody CLIL a u výuky technického 
       cizího jazyka).    

2.5.Výkaz   dokladující   počet   studentů  ve  školním  roce  2012/2013,  kteří  vykonali   
       mezinárodní maturitní zkoušku International Baccalaureate Diploma Programme.  
2.6.Výkaz   dokladující  počet  studentů  ve  školním roce  2012/2013,   kteří   vykonali   
       mezinárodní  zkoušku  na základě rozhodnutí MŠMT.  
 

      Žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři a to 1x v tištěné verzi,  
      1x v elektronické   podobě   na CD. Se všemi přílohami se zasílá doporučeně  poštou  nebo      
      se osobně  předá  na  podatelně Magistrátu města Ostravy.  
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 Magistrát města Ostravy 
 Oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit 
 Prokešovo nám. 8 
 729 30 OSTRAVA 
   
  Obálku opatřete textem "Neotvírat – žádost o dotaci"    
           
           Uzávěrka  pro  podávání  žádostí  na  kalendářní  rok  2014  je   15.11.2013  
 
           Žádosti předložené jiným způsobem a po uvedeném termínu nebudou posuzovány. 
 
 

VI.  Všeobecné podmínky  

1. Žádost o dotaci si mohou podat školy splňující podmínky uvedené v těchto zásadách.  
 
2. Předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu 

statutárního města Ostravy, tedy i řádně a včas předloženého vyúčtování dotace, pokud 
byla v předchozích letech poskytnuta.  

 
3. Dotace je na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace“ poskytována na daný 

kalendářní rok  bezhotovostním převodem na účet žadatele. 
  
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žádosti o dotaci se žadatelům nevrací. Důvody 

neposkytnutí dotací se nesdělují.  
    

5. Žadatel – příjemce dotace je povinen prezentovat vhodným způsobem poskytovatele 
dotace – statutární město Ostrava, dle podmínek sjednaných ve smlouvě. 
 

6. Žadatel - příjemce dotace umožní poskytovateli průběžně monitorovat dotovanou 
činnost, finanční a věcné plnění smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
7. Příjemce je povinen písemně nejpozději do 8 dnů oznámit oddělení školství, sportu a 

volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy (dále jen oddělení) veškeré změny 
údajů týkajících se identifikace příjemce nebo realizace dotované činnosti. 

 
8. Finanční prostředky nelze poskytnout, pokud by jejich poskytnutím byla překročena 

hranice podpory de minimis.  
 

 
VII.  Průběh výběrového řízení a způsob výpočtu výše dotace 

1. Přípravu a průběh výběrového řízení zajišťuje oddělení školství, sportu a 
volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.  

 
2. Oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit navrhne k vyřazení žadatele, který 

nesplnil podmínky dané těmito zásadami. 
 

3. Předložené žádosti posuzuje Pracovní skupina pro dotační program na podporu 
bilingvní a cizojazyčné výuky, jmenovaná radou města, která předloží orgánům města 
návrh výše dotací. 
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4. Hlavním kritériem je počet dětí, žáků a studentů účastnících se bilingvní, cizojazyčné 
výuky, případně počet středoškolských studentů s výukou technického cizího jazyka ve 
školním roce 2013/2014 (rozhodným počtem je stav k 30.9.2013) a počet studentů, 
kteří vykonali ve školním roce 2012/2013 mezinárodní zkoušku na základě rozhodnutí 
MŠMT a mezinárodní maturitní zkoušku International Baccalaureate Diploma 
Programme. Pracovní skupina pro dotační program na podporu bilingvní a cizojazyčné 
výuky může stanovit další kritéria. 
 

5. O poskytnutí účelových dotací rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města.  
 

  
VIII.  Informace a kontakty 

 

1. Podmínky dotačního programu jsou zveřejňovány statutárním městem Ostrava 
na úřední desce, webových stránkách http://www.ostrava.cz/ a v regionálním tisku. 

 
2.  Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách   statutárního 

města Ostravy http://www.ostrava.cz/  do 15 dnů od rozhodnutí  zastupitelstva. 
 

3. Kontaktními osobami pro vyhlášené výběrové řízení jsou: 
 

Kontaktní osoba Telefon E-mail 

Ing. Roman Waluszczyk 599 443 195 rwaluszczyk@ostrava.cz 

Ing. Marta Szücsová 599 442 432 mszucsova@ostrava.cz 

Ing. Radmila Karabínová 599 443 418 rkarabinova@ostrava.cz 
 


