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Příloha č. 4 
 

Podrobné pokyny  
pro zpracování závěrečné zprávy včetně tabulkových příloh 

 
Ve výzvě pro rok 2020 s názvem Podpora odborného vzdělávání je uvedeno, že závěrečnou 
zprávu zpracují školy zapojené do výzvy a zašlou MŠMT v termínu do 15. 2. 2021.  
Školy zpracují zprávy za rok 2020 podle přiložených tabulek ve formátu Excel včetně 
komentáře k jednotlivým bodům ve formátu Word. 
 
Přehled údajů o podpořených víceoborových třídách v rámci školy v roce 2020.    
 
Školy zpracují přehledy v tabulce k příloze č. 4/1 v listu Podpořené VT.  

 Sloupec název a adresa sídla školy – bude uveden název a adresa sídla školy podle 
zápisu v rejstříku škol a  školských zařízení. 

 Sloupec název víceoborové třídy včetně ročníku -  bude uveden název víceoborové 
třídy včetně ročníku ve škole. 

 Sloupec kód oboru vzdělání - bude uveden kód oboru vzdělání podle platného 
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 

 Sloupec název oboru vzdělání - bude uveden název oboru vzdělání podle platného 
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 

 Sloupec počet žáků v oboru vzdělání víceoborové třídy - bude uveden počet žáků 
v oboru vzdělání víceoborové třídy.   

 Sloupec požadované zvýšení počtu hodin za měsíc v oboru víceoborové třídy - bude 
uveden požadovaný zvýšený počet hodin za měsíc v každém oboru vzdělání 
víceoborové třídy. 

 Sloupec skutečně podpořené zvýšení počtu hodin za měsíc v oboru víceoborové třídy 
- bude uveden skutečně podpořené zvýšení počtu hodin za měsíc v každém oboru 
vzdělání víceoborové třídy. 

 Sloupec počet žáků ve víceoborové třídě celkem - bude uveden celkový počet žáků 
ve víceoborové třídě. 

Komentář k jednotlivým řádkům a sloupcům tabulky bude uveden ve formátu Word. 
 
 
Přehled konečné výše dotací v rámci výzvy škole v roce 2020.  
 
Školy zpracují přehledy s uvedením celkové výše dotací rámci dotačního programu v tabulce 
k příloze 4/2 v listu Celkem FP 2020.  

 Sloupec název a adresa sídla školy - bude uveden název a adresa sídla školy podle 
zápisu v rejstříku škol a  školských zařízení. 

 Sloupec název víceoborové třídy včetně ročníku -  bude uveden název víceoborové 
třídy včetně ročníku ve škole. 

 Sloupec kód oboru vzdělání – bude uveden kód oboru vzdělání podle platného 
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 

 Sloupec název oboru vzdělání bude uveden název oboru vzdělání podle platného 
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. 
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 Sloupec celková výše poskytnutých dotací na víceoborovou třídu a celkem škole 
na víceoborové třídy - bude uvedena celková výše poskytnutých dotací na jednotlivé 
obory víceoborové třídy a celkem škole na víceoborové třídy v Kč. 

 Sloupec celková výše nevyužitých a vrácených dotací na víceoborovou třídu a celkem 
ve škole na víceoborové třídy – bude uvedena celková výše nevyužitých a vrácených 
dotací na jednotlivé obory víceoborové třídy a celkem škole na víceoborové třídy 
v Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


