
AVÍZO O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI  
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY KOMPONENTY 3.1 V ROCE 2023

Školy zřizované krajem, obcí nebo  
dobrovolným svazkem obcí (veřejné školy):
l   stanovením dalších finančních prostředků dle  

ustanovení § 161 odst. 7 školského zákona, tzn.  
školy je obdrží automaticky prostřednictvím  
místně příslušných krajských úřadů 

l   zveřejnění podmínek a účelu ve Věstníku MŠMT  
je plánováno v únoru 2023. Finanční prostředky  
školy obdrží nejdříve v březnu 2023

Soukromé a církevní školy:
l   prostřednictvím vyhlášení výzvy. Obsah výzvy  

bude shodný s obsahem obou účelů, podmínek  
a kritérií zveřejněných ve Věstníku pro veřejné  
školy 

l   Vyhlášení výzvy je plánováno nejdříve v březnu/
dubnu 2023. Finanční prostředky školy obdrží po 
vyhodnocení podaných žádostí o poskytnutí  
dotace 

Pro koho jsou finanční prostředky určeny: 
l   základní školy 
l   střední školy a konzervatoře

Účel:
l   pořízení mobilních digitálních zařízení pro  

znevýhodněné žáky za účelem prevence  
digitální propasti. Digitální zařízení bude sloužit  
k zápůjčce žákům (dlouhodobě, krátkodobě)  
pro běžnou výuku nebo výuku distančním  
způsobem.   

Stanovení výše finančních prostředků:
l   maximální výše finančních prostředků pro  

jednotlivou školu se určí jako součet součinu  
normativu neinvestičních výdajů na 1 žáka  
a počtu žáků (v denní formě vzdělávání)  
z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2022 a součinu  
koeficientu zohledňujícího socio-ekonomické  
prostředí školy a normativu ostatních  
neinvestičních výdajů na 1 školu

l   při stanovení maximální výše finančních  
prostředků budou zohledněni i nově příchozí  
žáci z Ukrajiny

l   finanční prostředky budou určené na náklady  
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

l   celková alokace na prevenci digitální propasti  
v roce 2023 je plánovaná ve výši cca 470 mil. Kč. 

Metodická podpora a informace ke komponentě 3.1 
jsou k dispozici na: 
l   https://edu.cz/digitalizujeme

Metodická příručka na prevenci digitální propasti: 
l   https://edu.cz/digtializujeme/prevence-digitalni 

-propasti 

Inspiromat digitálních učebních pomůcek: 
l   https://edu.cz/digitalizujeme/digitalni-ucebni 

-pomucky 

Inspirativní videa ze škol k výběru digitálních učebních  
pomůcek: 
l   digitální učební pomůcky pro nejmenší děti  

– 1. stupeň ZŠ navazující na MŠ
l   pokročilé digitální učební pomůcky pro ZŠ a SŠ  

(robotické stavebnice, 3D tiskárny…)
l   další pokročilé pro ZŠ a SŠ (zejména Internet  

věcí, čidla, senzory, mikroskopy…)

Pro koho jsou finanční prostředky určeny: 
l   střední školy a konzervatoře
l   základní školy a gymnázia, které nebyly  

podpořeny v roce 2022
l   v roce 2023 již nebudou podpořeny mateřské  

školy 

Účel:
l   pořízení digitálních učebních pomůcek  

– pokročilých digitálních technologií využitelných 
pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich  
digitálních kompetencí  

Stanovení výše finančních prostředků: 
l   maximální výše finančních prostředků se stanoví  

jako součin normativu 1 000 Kč/žák a počtu žáků  
(v denní formě vzdělávání) z vykázaného stavu  
ke dni 30. 9. 2022 

l   finanční prostředky budou určené na náklady  
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

l   celková alokace na pořízení digitálních učebních 
pomůcek v roce 2023 je plánovaná ve výši  
cca 678 mil. Kč

1.    Způsob poskytnutí finančních  
prostředků

3.   Prevence digitální propasti 

4.   Metodická podpora

2.   Pokročilé digitální učební pomůcky 
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