
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 27. 9. 2017 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Soutěž „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“ (pro mateřské školky a první stupeň základních škol) 

Cíl soutěže: 

Cílem soutěže je v každé kategorii (první kategorie je učena pro děti v mateřských školách a druhá 

kategorie pro první stupeň základních škol) vybrat 3 nejlepší obrázky, které soutěžící – děti mateř-

ských a základních škol vytvoří (namalují/nakreslí) v průběhu trvání soutěže. Výběr obrázků prove-

dou pracovníci Odboru svodových agend. Vítězné obrázky budou zveřejněny na webu MŠMT 

v sekci Fondy EU/Akce a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. Autoři vybraných obrázků – 

výherci – obdrží věcnou odměnu. Cílem soutěže je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. 

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků vylosován jeden výherce, jehož autor vezme 

celou svoji třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo iQLANDIE. 

Doba trvání a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017 na území České republiky. 

Výběr vítězných obrázků proběhne od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017 

Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 24. 11. 2017 na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce 

a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. 

Účastníci soutěže: 

Účastníkem soutěže mohou být jen děti z mateřských škol a žáci prvního stupně základních škol 

s doručovací adresou na území České republiky, které splní všechny podmínky uvedené v pravi-

dlech. 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-

pro?source=rss 

 

Soutěž „Jak pomohly peníze z EU naší škole“ (pro 2. stupeň základních škol) 

Cíl soutěže: 

Cílem soutěže je napsat příběh, který soutěžící – žáci druhého stupně základních škol vymyslí a 

zašlou v průběhu trvání soutěže. Výběr nejoriginálnějšího příběhu provedou pracovníci Odboru 

svodových agend. Vítězné příběhy budou zveřejněny na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce a 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-pro?source=rss
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-namaluj-svoji-ucitelku-nebo-ucitele-pro?source=rss
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eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. Autoři vybraných příběhů – výherci obdrží věcnou od-

měnu. Cílem soutěže je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. 

Ze všech došlých příběhů bude navíc vylosován jeden příběh, jehož autor vezme celou svoji třídu 

včetně pedagogického doprovodu do iQLANDIE v Liberci. 

Doba trvání a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017 na území České republiky. 

Výběr vítězných obrázku proběhne od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017 

Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 24. 11. 2017 na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce 

a eventy a na Facebookovém profilu OP VVV. 

Účastníci soutěže: 

Účastníkem soutěže mohou být jen žáci z druhého stupně základních škol s doručovací adresou na 

území České republiky, kteří splní všechny podmínky uvedené v pravidlech. 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-souteze-napis-pribeh-jak-pomohly-penize-z-

eu-nasi?source=rss 

Ministerstvo financí 

Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podpro-
gramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst  
 
Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. 

Příjem žádostí: do 31. 12. 2017 

Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, případně  

technologické části stavby. Platí zásada, že se jedná o samostatné funkční celky, které budou také 

ve stanoveném termínu v souladu s právními předpisy uvedeny do provozu. Ostatní náklady, 

zejména náklady přípravy a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, nákupy nemovitostí, vy-

bavení, které není pevně spjato se stavbou, apod. musí být hrazeny z vlastních zdrojů příjemce 

dotace. 

Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT, hygienickým, 

požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů). 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-

vps/podprogram-29821300 
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