Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

ze dne 16. 6. 2015

č. 05/15

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pravidla Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních
školách v Kraji Vysočina (dále jen „Pravidla“) upravují zapojení Kraje Vysočina (dále jen
„Kraj“) do Dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015
s názvem „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách“ (dále jen
„Program“) a stanovují závazný postup Kraje při poskytování dotací na stanovený účel.
Čl. 2
Účel poskytování dotace
(1)

Dotace jsou poskytovány na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských
a základních školách.

(2)

Účelem dotace je:
a) vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností
(dále jen „stavebnice“),
b) vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen
základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním
nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem),
c) zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu, včetně
motivace žáků k technickému vzdělávání,
d) vzdělávání dětí a žáků v science center (tj. středisko neformálního vzdělávání, které
se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky; nejedná se přitom
o klasickou vzdělávací instituci, důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení
formou her a samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní
zkušenosti), a to formou úhrady vstupného do science center.
Čl. 3
Příjemci dotace

(1)

Dotace může být poskytnuta právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské
školy nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem,
soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a zařazené do
školského rejstříku (dále jen „škola“).

(2)

Žadatel o dotaci musí mít sídlo a vykonávat činnost v Kraji Vysočina.
Čl. 4
Zajištění financování podpory, výše dotace

(1)

(2)

Financování podpory poskytnuté dle těchto Pravidel je zajištěno následně:
a) MŠMT poskytne jednu třetinu nákladů z celkového rozpočtu Programu v Kraji,
maximálně 3 miliony Kč,
b) druhý díl celkového rozpočtu Programu v Kraji v rozmezí od 10,67 % do
56,67 % poskytne Kraj,
c) třetí díl celkového rozpočtu Programu v Kraji v rozmezí od 10,00 % do 56,00 %
poskytne další partner nebo partneři (dále jen „Partner“).
Finanční podíl Kraje a dalšího Partnera dohromady tvoří dvě třetiny rozpočtu projektů
v Kraji, při zachování podmínky dle odst. 1 písm. b) a c).
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(3)

Kraj poskytne prostředky na projekty škol ve výši:
a) 56,67 % na projekty škol zahrnující pouze pořízení stavebnic umožňujících vytváření
konstrukcí spojováním dílců pomocí šroubování;
b) 33,34 % na projekty škol zahrnujících pouze pořízení věcí pro výuku ve škole pro
účel dle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b);
c) 10,67 % na ostatní projekty mateřských a základních škol, které splňují účel
Programu dle čl. 2.

(4)

Kraj poskytne na realizaci Pravidel prostředky ve výši maximálně 2 000 000 Kč,
maximálně však ve výši odpovídající prostředkům získaných od Partnerů s ohledem na
rozdělení prostředků na jednotlivé projekty dle čl. 3 odst. 3.

(5)

Garantem zajištění finanční spoluúčasti Partnera v Programu je Kraj. Partner poskytne
finanční prostředky Kraji na základě darovací či jiné smlouvy podepsané nejpozději do
dne 22. 7. 2015. Partner poskytne Kraji prostředky k datu uvedenému ve smlouvě,
nejpozději však do 15. 9. 2015.

(6)

Pokud Kraj nenalezne žádného Partnera, podpora na projekty nebude školám
poskytnuta.

(7)

Výše dotace poskytnuté jedné škole na projekt může činit minimálně 10 000 Kč
a maximálně 50 000 Kč.

(8)

Uznatelnými náklady, které lze hradit z poskytnuté dotace, jsou pouze neinvestiční
náklady specifikované v čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel. Vynaložené náklady na projekt
školy musí odpovídat zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Náklady musí
být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví školy
a musí být doloženy účetními doklady.
Čl. 5
Termín a způsob podání žádosti

(1)

Žádost o poskytnutí dotace je možné Kraji předložit v termínu od 18. července 2015 do
22. července 2015 na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel.

(2)

Žádost se podává prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodné je datum podacího razítka) nebo poštou (rozhodné je datum poštovního
razítka) na adresu Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

(3)

Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: Odbor školství, mládeže
a sportu, Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.
Neotvírat! Žádost musí být vyplněna při použití výpočetní techniky (textový editor),
nikoliv rukou.

(4)

Žádosti doručené Kraji po lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 1 těchto Pravidel a žádosti řádně
nevyplněné budou vyřazeny z hodnocení. Školy nebudou vyzýváni k doplnění
chybějících údajů.

(5)

Škola může dle těchto Pravidel podat pouze jednu žádost.
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Čl. 6
Požadavky na projekt a hodnocení žádostí
(1)

Projekt školy musí splňovat následující požadavky:
a) využití pořizovaných stavebnic a dalšího vybavení musí odpovídat vzdělávacím
cílům a očekávaným výstupům formulovaným ve školním vzdělávacím programu
školy,
b) stavebnice musí umožňovat mnohonásobné opakovatelné montáže a demontáže
prostorových objektů, samostatně stojících, statických i pohyblivých nebo
s pohyblivými částmi, musí umožňovat její používání v podmínkách běžné třídy
bez speciálního vybavení, musí umožňovat dosahování a rozvíjení klíčových
kompetencí a očekávaných výstupů stanovených rámcovými vzdělávacími
programy pro předškolní a základní vzdělávání,
c) stavebnice budou využívány i v jiných vzdělávacích oblastech, než Člověk a svět
práce (platí pouze pro základní školu),
d) zařazení stavebnic a dalšího vybavení do výuky musí umožňovat individuální
i skupinovou práci,
e) množství a kvalita pořizovaného vybavení musí být odpovídající a přiměřená věku
a počtu dětí a žáků školy a případnému zaměření škol,
f)
na jednom stupni základní školy a v mateřské škole musí být všechny stavebnice
zakoupené z projektu vzájemně kompatibilní,
g) veškeré vybavení školy pořízené z dotace musí odpovídat věku dětí a žáků a musí
splňovat podmínky bezpečnosti výrobků (certifikace) a jejich bezpečného
využívání,
h) škola v žádosti o dotaci popíše způsobilost školy pro využití stavebnic a dalšího
vybavení z hlediska vhodných prostorových podmínek, odborné personální
kapacity a koncepce práce se stavebnicemi,
ch) náklady na vybavení školy a spotřebního materiálu, včetně jejich dopravy do školy
musí činit nejméně 70 % celkového rozpočtu projektu, náklady na vzdělávání
pedagogických pracovníků, metodické materiály, vstupné do science center
mohou činit nejvýše 30 % nákladů projektu.

(2)

Základním kritériem hodnocení projektu školy je jeho soulad s účelem dotace
uvedeným v čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel a s požadavky na projekt stanovenými v čl. 6
odst. 1 těchto Pravidel. V případě nesouladu bude žádost vyřazena z dalšího
hodnocení.

(3)

Pokud kraj obdrží větší množství žádostí než je výše vyčleněných prostředků
a prostředků získaných od Partnera, budou žádosti splňující výše uvedené základní
kritérium podpořeny dle následujících kritérií:
a) Účel projektu školy
Projekty škol budou vybírány k podpoře v následujícím pořadí:
 projekt zahrnující pouze pořízení stavebnic umožňujících vytváření konstrukcí
spojováním dílců pomocí šroubování,
 projekt zahrnujících pouze pořízení věcí pro výuku ve škole pro účel dle čl. 2
odst. 2 písm. a) a b),
 ostatní projekty zaměřené na podporu výuky mateřských nebo základních
školách.
b) Efektivita vynaložených prostředků
Projekty, které budou shodně splňovat kritérium účelu dle čl. 6 odst. 3 písm. a)
budou pro účely podpory seřazeny dle podílu celkových nákladů projektu školy na
jednoho žáka/dítě školy. V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské
školy i základní školy bude efektivita zjišťována z počtu dětí nebo žáků podle toho,
pro koho je projekt určen. Pro posouzení budou použity údaje ze statistických
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c)

výkazů MŠMT pro školní rok 2014/15. Lépe budou hodnoceny projekty s nižšími
jednotkovými náklady.
Pokud budou dva nebo více projektů splňovat kritéria a) a b) shodně, rozhodne
o jejich pořadí los. Losování zajistí výběrová komise.

Na základě vyhodnocení žádostí bude stanoveno pořadí škol až do vyčerpání podílu
vloženého Krajem, tj. 2 mil. Kč, resp. až do vyčerpání prostředků získaných od
Partnera.
(4)

Žádosti o dotace budou hodnoceny výběrovou komisí, jejíž členy jmenuje Rada Kraje
Vysočina. Výběrová komise je pětičlenná, přičemž se skládá ze tří zástupců Kraje,
jednoho zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednoho zástupce
Národního institutu pro další vzdělávání. Tajemníkem výběrové komise je
zaměstnanec Kraje zařazený do Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství,
mládeže a sportu. Tajemník není členem výběrové komise a nepodílí se na hodnocení
žádostí. O hodnocení a jednání výběrové komise bude vyhotoven zápis.

(5)

Žádosti doporučené výběrovou komisí k poskytnutí podpory Kraj nejpozději do 31. 7.
2015 souhrnně zašle Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

(6)

O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhodne Rada Kraje Vysočina.

(7)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. 7
Práva a povinnosti příjemce dotace

Práva a povinnosti školy jako příjemce dotace budou stanoveny smlouvou o poskytnutí
dotace, v níž budou stanoveny zejména podmínky čerpání finančních prostředků, způsob
a termín závěrečného vyúčtování, sankce za neoprávněné použití finančních prostředků.
Čl. 8
Základní podmínky poskytnutí dotace
(1)

Škola je oprávněna čerpat dotaci k realizaci projektu a povinna projekt zrealizovat
nejpozději do 31. 12. 2015.

(2)

Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají od dne vydání rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace Kraji. Na výdaje uskutečněné
před datem vydání tohoto rozhodnutí nemohou být použity. Na náklady vzniklé před
datem vydání tohoto rozhodnutí budou moci být použity pouze za předpokladu, že
nebyly do data jeho vydání uhrazeny.

(3)

Čerpáním dotace se pro účely těchto Pravidel rozumí úhrada celkových uznatelných
nákladů souvisejících s realizací projektu. Celkové náklady ve skutečné výši musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví školy nejpozději do dne 31. 12. 2015.

(4)

Kraj je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v rámci
výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta. Škola je povinna předložit kontrolním orgánům Kraje originály všech
účetních dokladů, které souvisí s vyúčtováním této dotace.

(5)

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, s výjimkou škol
zřizovaných Krajem, kterým jsou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na
provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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(6)

Dotace bude poskytnuta po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace zálohově ve výši
100% schválené dotace formou bezhotovostního převodu na účet školy, v případě škol
zřizovaných obcemi prostřednictvím účtu zřizovatele, a to nejpozději do 31. 10. 2015.

(7)

Dotace nemůže být v průběhu realizace projektu převedena na jiný subjekt. Rovněž
není možné měnit zaměření podpořeného projektu.

(8)

Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze
státního rozpočtu a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, není
dovolena.

(9)

Poskytnutí finančních prostředků podle tohoto programu nezakládá nárok příjemce na
jejich poskytnutí v následujících letech.

(10) Škola je povinna doručit Kraji po ukončení projektu v termínu do 15. 1. 2016
závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace, jejíž vzor bude součástí smlouvy.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1)

Podpora bude dle těchto Pravidel poskytnuta pouze v roce 2015.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kontaktní osoba Ing.
Alena Vlachová, tel.: 564602937, e-mail: vlachova.a@kr-vysocina.cz.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je:
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na Podporu polytechnické výchovy v mateřských
a základních školách v Kraji Vysočina.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 16. 6. 2015
a schválena usnesením č. 1181/20/2015/RK.

V Jihlavě, dne 16. 6. 2015
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Stránka 6 z 8

Žádost o dotaci na Podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních
školách v Kraji Vysočina

Identifikační údaje žadatele
Název
Sídlo
IČO
Právní forma
Bankovní spojení
Zřizovatel
Bankovní spojení zřizovatele v případě
příspěvkových organizací zřízených
obcemi
Charakteristika projektu
Cíl projektu
Popis projektu

Konkretizace jednotlivých výstupů
projektu (včetně rozdělení na MŠ a ZŠ v případě
právnické osoby vykonávající činnost obou škol):

a) vybavení konstrukčními
stavebnicemi - šroubování
(uveďte typ stavebnice, počet
kusů)
b) vybavení stavebnicemi (uveďte
typ stavebnice, počet kusů)
c) vybavení učebními pomůckami
pro technické vzdělávání (uveďte
pomůcku a počet)
d) metodické materiály a DVPP
e) vzdělávání v science centrech
Počet dětí MŠ dle výkazu k 30. 9. 2014
Počet žáků ZŠ dle matriky k 30. 9. 2014
Finanční rámec
Celkové náklady projektu
Náklady na konstrukční stavebnice dle
a) včetně dopravy
Náklady na stavebnice dle b) včetně
dopravy
Náklady na vybavení dle c) včetně
dopravy
Náklady na metodické materiály, DVPP,
vstupné do science center d) a e)
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Kč
Kč

100 %
%

Kč

%

Kč

%

Kč

%

Identifikace
Osoby zastupující školu-právnickou
osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
§10a, odst. 3, písm. f) 1.

Osob s podílem ve škole-právnické
osobě (nevyplňují příspěvkové
organizace) podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
§10a, odst. 3, písm. f) 2.

Osob, v nichž má škola-právnická
osoba přímý podíl a výše tohoto podílu
(nevyplňují příspěvkové organizace)
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3,
písm. f) 3.

Datum:
Jméno a podpis odpovědné osoby:
Telefon, e-mail:
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