
VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č. j.: 15 558/2008-61 V Praze dne  4. 11. 2008 

Vyhlášení 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pilotní ověřování 
vzdělávání podle školních vzdělávacích programů na základních školách speciálních 

zpracovaných podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje pilotní ověřování 

vzdělávání podle školních vzdělávacích programů na 13 pilotních základních školách speciálních (dále 
jen „škola“) uvedených v příloze tohoto vyhlášení.  

V souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo stanovuje 
tyto podmínky pro pokusné ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů: 

Čl. 1 

1. Ředitel školy seznámí s povolením pokusného ověřování vzdělávání podle školního 
vzdělávacího programu zákonné zástupce žáků zařazených do pilotního ověřování vzdělávání. 

2. Pilotní ověřování vzdělávání bude školami průběžně vyhodnocováno do roku 2010/2011 vždy 
na konci každého pololetí školního roku. Průběžná i závěrečné vyhodnocení provede 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s odborem speciálního vzdělávání 
MŠMT. 

3. O průběhu a výsledku pilotního ověřování vzdělávání vypracují ředitelé škol vždy do jednoho 
měsíce po uplynutí období daného v odst. 2 písemnou hodnotící zprávu a zašlou ji 
Výzkumnému ústavu pedagogickému. Strukturu a obsah zprávy určí MŠMT ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem pedagogickým. 

Čl. 2 

Po dobu trvání pilotního ověřování budou školám poskytovány finanční prostředky na výdaje 
stanovené podle § 163 odst. 1 školského zákona, spojené s navýšením hodinové dotace.  V 1. etapě 
v období září až prosinec roku 2008 ze státního rozpočtu, ve 2. etapě roku 2009 a ve 3. etapě v období 
leden až srpen roku 2010 z projektů z ESF.  

Čl. 3 

1. Ministerstvo vyhlašuje pilotní ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů 
v plném rozsahu, tzn. ve všech ročnících školy, na 13 pilotních základních školách speciálních 
od 1. září 2008.  

2. Vyhlášení nabývá účinnosti dne 1. 9. 2008. 

 
Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., 

náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

 
 


