Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009
ze dne 1.dubna 2008, č.j. 4 210/2008-51
Na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále
jen „program“):
Čl. 1
Účel programu
(1) Účelem programu je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen
„soutěže“) v souladu s § 111 odst. 2 a § 112 školského zákona a vyhláškou č. 55/2005 Sb.,
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Rovněž
Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, schválená usnesením vlády č. 113 ze
dne 7. února 2001, definuje formu soutěží jako nedílnou součást výchovně-vzdělávací práce
s talentovanou mládeží na úseku školství.
(2) Účelem programu je rovněž
a) zajistit rozvoj a financování soutěží v souladu s úkoly výchovně-vzdělávací soustavy
a hospodárně využívat finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže,
b) dosáhnout větší návaznosti na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro
zvýšení zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání s ohledem na
celospolečenské požadavky,
c) podpořit aktivity pedagogických pracovníků při realizaci soutěží a motivaci žáků.
Čl. 2
Priority programu
Prioritami programu jsou
a) návaznost soutěží na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory,
b) celostátní rozsah soutěží (postupové soutěže),
c) dlouholetá tradice soutěží,
d) vysoká účast soutěžících - počty účastníků v nejnižším kole soutěže (příp. v jednotlivých
věkových kategoriích) v uplynulém ročníku (viz příloha č. 1),
e) návaznost soutěží na mezinárodní soutěže,
f) technické a přírodovědné soutěže.
Čl. 3
Předmět programu
(1) Postupem podle tohoto programu ministerstvo
a) vyhlašuje nebo spoluvyhlašuje soutěže a poskytuje finanční prostředky na finanční
zabezpečení soutěží podle § 4 vyhlášky č. 55/2005 Sb., na kalendářní rok 2009,
b) zveřejňuje informace o soutěžích.
(2) Při financování programu se ministerstvo řídí
a) ustanovením § 163 odst. 1 školského zákona a § 14 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou finanční prostředky určeny na použití
v činnosti škol a školských zařízení,
b) v ostatních případech ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb. a také usnesením vlády
č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního

rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy, pokud jsou finanční prostředky určeny na použití v činnosti nestátních
neziskových organizací ve smyslu usnesení vlády č. 114/2001.
(3) Na finanční prostředky poskytované podle tohoto programu není právní nárok. Podáním
projektu se nezakládá nárok na zařazení soutěže do seznamu soutěží zveřejňovaných ve
Věstníku MŠMT. Ministerstvo s ohledem na výši finančních prostředků může
zredukovat počet vyhlášených soutěží.
Čl. 4
Cílové skupiny příjemců podpory a způsob poskytování finančních prostředků
(1) Žádat ministerstvo o dotaci na finanční zajištění soutěže, popřípadě o zveřejnění
informace o soutěži mohou
a) právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
b) územní samosprávné celky v samostatné působnosti,
c) ostatní právnické osoby.
(2) Žádost se podává ministerstvu jako součást projektu obsahujícího náležitosti stanovené
v čl. 5 tohoto programu.
(3) Žádosti podle odstavce 1 písm. a) lze ministerstvu podávat pouze v případě ústředních
kol soutěží.
(4) Územní samosprávné celky podávají žádost podle odstavce 1 písm. b) pouze pokud se
jedná o finanční prostředky, jež územní samosprávný celek využije jinak než na poskytnutí
dotace nebo příspěvku právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského
zařízení.
(5) Krajský úřad zasílá ministerstvu podklady týkající se realizace a finančního zajištění
okresních a krajských kol soutěží, které jsou vyhlašovány podle vyhlášky č. 55/2005 Sb., na
jejichž financování mají být poskytovány finanční prostředky podle § 163 odst. 1 písm. a)
školského zákona právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na
území příslušného kraje. Součástí podkladů musí být projekt (viz příloha č. 1), na který se
přiměřeně vztahuje ustanovení článku 5, a podrobný rozpočet členěný v souladu s přílohou
č. 3 k tomuto vyhlášení programu. Podrobnosti týkající se obsahu a rozsahu podkladů se určí
na základě projednání příslušným útvarem krajského úřadu s odborem 51 ministerstva.
(6) Na žádosti a projekty právnických osob podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje usnesení
vlády č. 114 ze dne 7. února 2001.
Čl. 5
Náležitosti projektu a žádosti o poskytnutí finančních prostředků nebo zveřejnění
informace o soutěži
(1) Žadatelé uvedení v článku 4 odst. 1 podávají projekty, jež obsahují náležitosti podle
přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu. Součástí projektu jsou také rozpočty na jednotlivé
soutěže, kterých se žádost týká, podle přílohy č. 2 k vyhlášení programu.
(2) Pokud žadatel žádá o uvedení informace o soutěži v rámci ministerstvem zveřejněného
seznamu soutěží na příští školní rok a nepožaduje finanční prostředky na zajištění této
soutěže,
a) uvede tuto skutečnost výslovně v projektu,
b) v rozpočtu na příslušnou soutěž podle přílohy č. 2 uvede do sloupce „z toho požadovaná
dotace od ministerstva“, že dotaci na soutěž nepožaduje,
c) rozpočet na příslušnou soutěž uvede v projektu pouze jako orientační.
(3) V rozsahu soutěží, u nichž žadatel neuplatnil postup podle předchozího odstavce, se
předložený projekt považuje za žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
ministerstva.

(4) Ministerstvo bude přihlížet pouze k projektům, jež splňují následující kritéria:
a) soulad s cíli a obsahem programu,
b) zaměření na konkrétní zabezpečení soutěží, případně jednotlivých stupňů soutěží (např.
okresních, krajských a republikových kol soutěží), popřípadě na tvorbu soutěžních úkolů
a jejich řešení, tvorbu metodických materiálů nebo přípravu a realizaci odborných
soustředění před jednotlivými soutěžními koly,
c) konkrétnost záměru a jeho realizace (jména realizátorů, termíny apod.), metodologická
správnost; posouzení metodologické správnosti si vyhrazuje ministerstvo,
d) věcně správný, srozumitelný, přehledný a detailní rozpočet, pokud jsou na zajištění
konkrétní soutěže požadovány finanční prostředky státního rozpočtu,
e) odborná způsobilost žadatele,
f) stvrzení podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele a razítkem žadatele.
(5) Projekty se předkládají ve dvou vyhotoveních na adresu: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 7, Praha l. Projekty musí být předloženy do
2. května 2008.
(6) Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je vypořádání závazků žadatele se
státním rozpočtem za uplynulý rozpočtový rok.
Čl. 6
Výběrové řízení
(1) Pro posouzení a výběr projektů je ustavena náměstkem ministra pro sport a mládež
sedmičlenná výběrová komise složená z pracovníků ministerstva, Národního institutu dětí
a mládeže MŠMT a pedagogů středních a vysokých škol. Každý projekt bude posouzen
z hlediska odborného přínosu. Členové komise zhodnotí projekt z hlediska splnění všech
podmínek vyhlášených v programu a naplňování obsahu soutěže z hlediska odborné kvality
a přidělí bodové hodnocení.
(2) O přijetí jednotlivých projektů včetně výše dotace přidělené příslušnému subjektu
rozhodne na základě doporučení výběrové komise náměstek ministra pro sport a mládež .
(3) Základní informace o schválených projektech (soutěžích) budou zveřejněny ve
Věstníku MŠMT, sešit č. 8, a na webových stránkách ministerstva (www.msmt.cz)
a Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (www.nidm.cz).
(4) Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělit žadateli důvody nevyhovění žádosti
o poskytnutí finančních prostředků nebo důvody nezapsání soutěže do seznamu.
Čl. 7
Výše přidělené dotace
Program umožňuje poskytnout neinvestiční finanční prostředky na projekty předložené
žadateli a následně pak schválené zpravidla do 70 % celkových nákladů projektu. U soutěží
splňujících všechny priority programu a u soutěží pro speciální školství, kde jediným
vyhlašovatelem je ministerstvo (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.), může dosáhnout
výše dotace ministerstva až 100 % celkových nákladů projektu. Dotace se poskytuje na
základě rozhodnutí.
Čl. 8
Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení
(1) Finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení v oblasti soutěží poskytuje
ministerstvo v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona.
(2) Při poskytování finančních prostředků podle § 163 odst. 1 písm. a) uloží ministerstvo
v rozhodnutí příslušnému krajskému úřadu:

a) poskytnout finanční prostředky v konkrétní výši jmenovitě určeným právnickým osobám
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení, pokud jsou ministerstvu tyto údaje
známy,
b) plnit pravidla účelného, efektivního a hospodárného nakládání s poskytnutými finančními
prostředky na zajištění okresních, krajských, popřípadě také ústředních kol soutěží,
c) stanovit právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení při
poskytnutí finančních prostředků povinnosti v souladu s vyhlášením programu,
d) určit další povinnosti v souladu s tímto vyhlášením programu.
(3) Při poskytování finančních prostředků podle § 163 odst. 1 písm. b) uloží ministerstvo
příjemcům finančních prostředků povinnosti v souladu s tímto vyhlášením programu.
Čl. 9
Konzultace
Konzultace poskytují pracovníci oddělení Talentcentrum Národního institutu dětí
a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 246 088 232, e-mail: starosta@nidm.cz.
Čl. 10
Předkládání zpráv o výsledcích řešení projektu
Příjemce dotace předkládá zprávu o výsledcích řešení projektu včetně využití finančních
prostředků a řídí se podmínkami stanovenými v „Rozhodnutí ministerstva pro poskytnutí
dotace jednotlivým příjemcům“. Statutární zástupci příjemců předloží zprávu a vyúčtování
dotace ministerstvu do data uvedeného v příslušném rozhodnutí.
Čl. 11
Účinnost
Tento program se vyhlašuje s účinností ke dni 1. dubna 2008.
Mgr. Ondřej Liška v. r.
ministr

Příloha č. l

Žádost o zařazení projektu do programu Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009
Název projektu (soutěže):
Projekt:

Žadatel:
- název
- sídlo
- telefon/fax
- e-mail
- identifikační číslo
- bankovní spojení, číslo účtu
- webová stránka
- statutární zástupce – jméno a příjmení, titul(y)

Text pro zveřejnění ve Věstníku MŠMT:
Název soutěže, přehlídky (ročník) – počet kategorií, příp. vyjmenované obory
jednotlivé kategorie:
komu určeny (typ školy), příp. ustálené označení – stupně soutěže – kola (termíny konání),
u ústředního kola navíc místo konání)
kontaktní adresa garanta soutěže (slouží k poskytnutí potřebných informací zájemcům o soutěž):
jméno (vč. titulu), název a adresa organizace, telefon, fax, mail, web

Příklad ze školního roku 2007/08:
Zeměpisná olympiáda (10. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ A (6. ročník), B (7. ročník), C (8.-9. ročník); SŠ D - Š (do 29.2.2008), O (19.3.2008), K (15.4.2008),
Ú (12.-13.5.2008, Plzeň)
Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Suda, Katedra geografie Pedagogické fakulty ZČU, Plzeň,
Veleslavínova 42, 306 l9 Plzeň, tel. 377 636 572, e-mail: jirisuda@kge.zcu.cz, www.kge.zcu.cz

Tabulka:
Počet účastníků soutěže v nejnižším kole v jednotlivých věkových kategoriích v uplynulém ročníku
kategorie
název postupového kola *
počty účastníků

*

např. školní, okresní, krajské kolo apod.

Příloha č. 2
Návrh rozpočtu (na jednotlivou soutěž v tis. Kč)

Rozpočtová položka:

Celkové náklady na:
další náklady
krajská
ústřední
hrazené
kola *
kolo **
ústředím

z toho
požadovaná
dotace od
MŠMT

další zdroje
***

1. Stravování
2. Ubytování
3. Cestovní náklady jízdné
4. Materiál
a) všeobecný materiál
b) věcné dary ****
5. Služby
a) nájemné
b) tisk
c) spoje
d) ostatní služby
6. Ostatní platby za
provedenou práci
(OPPP)
Celkem
* pouze v případě, že krajská kola nejsou zabezpečována kraji
** kola – u více kategorií
*** specifikujte v příloze zdroje finančních prostředků
**** podle § 6 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání

Příloha č. 3
(pro kraje)
Návrh rozpočtu (v tis. Kč)
Rozpočtová položka:

Okresní kola

Ostatní neinvestiční
výdaje (ONIV)
Ostatní platby za
provedenou práci
(OPPP)
Celkem
Poměr ONIV a OPPP požadované dotace.

Krajská kola

Z toho dotace
MŠMT

