
1 

Dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování 

Krajské projekty 

 
Konference k oblasti primární prevence 

Praha 17.-18.5.2016 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 

msmt@msmt.cz • www.msmt.cz 



2 

Podporované aktivity v rámci krajských 
projektů 

 

 Na každý dotační rok je stanovena na internetových 
stránkách MŠMT spolu se zveřejněným 
harmonogramem tematická priorita, kterou se 
musí krajská žádost řídit  
(viz  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-
projekty/prevence). 

 Tematická priorita na rok 2017: 

 Bezpečné klima ve školách 
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Oprávněný žadatel 

 

kraj 

krajem pověřená příspěvková organizace 
kraje 
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Projekt musí zahrnovat minimálně tři z níže 
uvedených aktivit: 

 Vzdělávání – na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 
150.000 Kč. 

 Metodické vedení – na tuto aktivitu lze žádat maximálně 
o 80.000 Kč. 

 Předávání odborných informací - na tuto aktivitu lze 
žádat maximálně o 20.000 Kč. 

 Evaluace - na tuto aktivitu lze žádat maximálně o 80.000 
Kč. 

 Úpravy ve školním prostředí - na tuto aktivitu lze žádat 
maximálně o 20.000 Kč. 
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Vzdělávání  
lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit :  

 Vzdělávání školních metodiků prevence (min. 30 
metodiků za rok) 

 Vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-
psychologických poradnách (min. 50 % metodiků za rok) 

 Vzdělávání ředitelů škol (min. 20 účastníků za rok) 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol (min. 30 
účastníků za rok) 
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Metodické vedení  

 lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:  

 Vytvoření metodiky pro školy (min. 1 metodický materiál 
k dispozici školám, ŠPZ i MŠMT) 

 Odborná konference (min. 1 odborná konference na 
dané téma – min. 60 účastníků celkem) 

 Tematický seminář (min. 2 odborné semináře na dané 
téma – min. 30 účastníků celkem) 
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Předávání odborných informací  
lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit: 

 Publikování na internetových stránkách kraje, MŠMT, 
www.prevence-info.cz, internetových stránkách 
pedagogicko-psychologických poraden a dalších 
odborných internetových stránkách (zveřejnění metodiky 
vytvořené  
pro školy, informace o akcích, dobré praxi, dotační 
politice kraje). 

 Publikování v odborném časopisu (zveřejnění metodiky, 
informace o akcích, dobré praxi, dotační politice kraje) 
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Evaluace  
lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit: 

 Statistická data o problematice vyhlášeného tématu ze 
škol (realizace šetření ve školním prostředí na dané téma 
– min. 50 % škol kraje) 

 Statistická data o problematice vyhlášeného tématu 
z pedagogicko-psychologických poraden (realizace 
šetření v poradnách kraje - min. 90 % poraden kraje) 
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Úpravy ve školním prostředí  
lze žádat na jednu či více z níže uvedených aktivit:  

 Úprava vyhlášeného tématu (dále jako „tématu“) pro 
daný rok ve školním řádu ve školách (vytvoření návrhu a 
poskytnutí školám k využití) 

 Úprava tématu v preventivních programech škol 
(vytvoření návrhu a poskytnutí školám  
k využití) 

 Úprava tématu ve školních vzdělávacích programech 
(vytvoření návrhu a poskytnutí školám k využití)  
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Kritéria žádosti o podporu projektu: 

 
 Žadatel může podat pouze jednu žádost v maximální výši 

300.000 Kč. 

 Žadatel může podat žádost v minimální výši 100.000 Kč. 
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Podání žádosti 
 

 Žádost se podává POUZE ELEKTRONICKY 
v elektronickém systému IS na adrese:  

 http://is-prevence.msmt.cz  

 Žádost musí být podána v řádném termínu, který bude 
stanoven v harmonogramu dotačního řízení. 
Harmonogram pro daný kalendářní rok bude uveřejněn 
vždy k 30. červnu na internetových stránkách MŠMT.  
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Povinné přílohy k organizaci  
 doklad o přidělení IČO, 

 identifikace bankovního účtu, na který by měla být 
dotace převedena, 

 doklad o právní subjektivitě žadatele podle příslušné 
formy právní subjektivity (tato povinnost platí, jen pokud 
žádost podává pověřená příspěvková organizace kraje). 

 v případě, že žádost podává pověřená příspěvková 
organizace kraje, je nutné přiložit pověření kraje 
podepsané statutárním zástupcem kraje nebo jím 
pověřené osoby. 
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Povinné přílohy k žádosti  
 zpráva o realizaci projektu (projektu) v předchozím roce 

(pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT) - (pro 
krajské projekty platí od roku 2018), 

 závěrečná zpráva o realizaci projektu (projektu) za 
předchozí rok vzhledem k roku,  
ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem 
k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) 
v předchozím roce realizován (pokud byl projekt 
v daném období dotačně podpořen z MŠMT) - (pro 
krajské projekty platí od roku 2019), 
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Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. 
uznatelné náklady) 

 

 osobní náklady: 

 platy/mzdy 

 DPP, DPČ 

 provozní náklady  
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Hodnocení projektů 
1. Kvalita projektu  

„Kvalitním projektem” primární prevence rizikového 
chování se rozumí takový projekt, který je:  

 efektivní,  

 integrovaný do širšího systému preventivního působení  

 slouží jednoznačně definovanému cíli.  

2. Efektivita projektu 

      Soulad s parametry uvedenými  v Metodice v části III. 
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 Hodnotitelé projektu  

 
 Každý krajský projekt hodnotí po odborné stránce 

zástupci MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání, 
řádně proškolení v procesu hodnocení pracovníky 
oddělení prevence MŠMT.  

 Hodnotitelé jsou vázáni mlčenlivostí a nezávislostí na 
hodnocených projektech, což stvrzují svým podpisem. 
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Harmonogram pro podávání krajských 
projektů 

• Do 15. 6. 2016 – zaslání návrhu krajského projektu.  

• Návrh krajského projektu bude obsahovat: 

 kdo za kraj projekt podává (kraj nebo PO kraje) 

 obsahová náplň – které aktivity bude projekt zahrnovat 

 kdo bude pověřen realizací jednotlivých aktivit 

• Srpen - 15. září 2016 – předjednání krajského plánu se zástupci 
MŠMT (garanty jednotlivých krajů) 

• Do 15. 10. 2016 – podání krajského projektu v elektronickém 
systému pro podávání žádostí o dotace 
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Cíl krajských projektů 
 

1. Efektivní uchopení konkrétního tématu 
celorepublikově 

2. Srovnatelnost výstupů a dat 

3. Systémová podpora PRCH v rámci celé 
republiky 
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Děkuji za pozornost. 

 
Ing. Radka Heřmánková 

oddělení prevence 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

radka.hermankova@msmt.cz 
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