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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás informovat o stanovení dalších finančních prostředků pro
mateřské, základní, střední školy a konzervatoře. Finančním zdrojem této intervence jsou
prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat
v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy má na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu
3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.
Školy obdrží v roce 2022 další finanční prostředky současně na dva účely:
a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
a jejich digitálních kompetencí,
b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální
propasti.
Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy jsou zveřejněny
ve Věstníku MŠMT. Školy soukromé a církevní získají finanční prostředky formou dotační
výzvy. O jejich podmínkách budou informovány datovou schránkou (předpokládaný termín
1. čtvrtletí roku 2022). V přílohách naleznete sdělení k těmto stanoveným finančním
prostředkům a indikativní výši alokace pro Vaši školu.
Metodická podpora, která Vám může pomoci s procesem digitalizace Vaší školy, je k dispozici
na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme.
V případě nejasností bude možné vkládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo přímo
na e-mail digitalizujeme@msmt.cz.
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Přílohy:
1. Plakát – Národní plán obnovy pro školy
2. Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci NPO
3. Rozpis finančních prostředků

