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Malý dotační titul - školní rok 2020/2021 
MAP Roudnicko 

 

 
Cíle výzvy 
Výzva nabízí aktivním a kreativním žákům možnost vymyslet, naplánovat a realizovat svůj projekt. 
Projektové záměry musí být v souladu s tématy výzvy, může jít o jednorázové nebo opakované akce, 
happeningy nebo workshopy. Může jít o pořízení, vyrobení nebo vylepšení nějakého zařízení, místa, 
přístroje, nebo jiného majetku sloužícího k plnění témat výzvy. 
Výzva si klade za cíl podpořit kreativitu a podnikavost žáků. 
Nebudou podporovány aktivity, které vedou k prospěchu pouze jednotlivců, nebo k soukromému 
užitku. 
Projekty, které se budou týkat školy a činností se školou spojených musí být v souladu se školním 
řádem a hodnocení se bude účastnit i zástupce dané školy. 
 

Realizátoři projektů 
Projekty jsou určené k realizaci malým projektovým týmům složeným ze spolužáků, nebo přátel. Tým 
má vždy určenou pozici hlavní kontaktní osoby. Přítomnost dospělého je doporučená na pozici 
konzultanta záměru. Dospělý nesmí být členem týmu. 
Doporučený věk realizátorů: 13 – 15 let 
 

Témata výzvy:  
Malý dotační titul je určen na podporu následujících priorit: 
 
1 - Projekty na podporu kvality života ve škole i mimo školu. 
(např.: soutěže, turnaje mimo pohybových aktivit, meziškolní turnaje, zázemí pro mimoškolní aktivity, 
programy o přestávkách, fotografování, …) 
 
2 - Projekty na podporu volnočasových aktivit. 
(např.: podpora kroužku, dokumentace nějaké volnočasové akce, poznávací výlet, …) 
 
3 - Projekty na realizaci jednorázových akcí.  
(např.: semináře, workshopy, soutěže, turnaje, …) 
 
4 - Projekty na zlepšení životního prostředí. 
(např.: exkurze, debaty, přednáška pozvaného hosta na zajímavé téma, úklid přírody, propagace 
ekologického tématu, podpora ekologického kroužku, …) 
 

Ve výzvě nemůže být podpořen tento typ aktivit:  
● Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, k pořízení 

dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku.   
● Zahraniční pobyty dětí a žáků ZŠ.  
● Pobytové akce.  
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● Pohybové (sportovní) aktivity. 

Znaky dobrého projektu 
Projekt je určen více třídám školy, nebo přesahuje hranice jedné školy. 
Žáci při realizaci spolupracují s jinou organizací mimo školu. 
Projekt je prospěšný pro více lidí, ne jen pro malou skupinu osob. 
Do akce mohou být zapojeni i rodiče a veřejnost. 
 

Termín realizace 
listopad 2020 až červen 2021 
 

Činnost žáků 
Žáci sestaví projektové týmy, vymyslí a naplánují projekt. 
Vymyšlený projekt sepíší do formuláře projektového záměru a odešlou k hodnocení projektů. 
Projekty, které budou ohodnoceny kladně, budou schváleny a bude na ně připravena finanční 
podpora.  
Žáci zajistí realizaci projektu podle plánu. 
Žáci sepíší závěrečné hodnocení projektu. 
Projekt je možné zpracovávat v prostředí školy v čase a místě určeném po dohodě s konzultujícím 
pedagogem, popř. ve vlastním volném čase v prostředí dle vlastního uvážení. 
 

Činnost učitelů 
Role učitelů je konzultační a pomocná. Radí a pomáhají žákům v přípravě a případně realizaci projektů.  
 

Činnost pracovníků MAP Roudnicko 
MAP zajišťuje metodickou podporu žákům a učitelům. Vyhlašuje, administruje a hodnotí Malý dotační 
titul. Poskytuje žákům a učitelům konzultace a poradenství. 
 

Harmonogram činností září 2020 až leden 2021 
Viz příloha Harmonogram Malý dotační titul pro ZŠ 
 

Rozpočet 
Maximální částka na jeden projekt poskytnutá od MAP Roudnicko je 3 000 Kč.  
Projektový tým sestaví rozpočet a podle položek jej uvede v projektové žádosti. 
Rozpočet musí být smysluplně navržen. 
Finance budou týmu poskytnuty formou realizace jednotlivých nákupů a plateb řešených ze strany 
MAP Roudnicko, popř. je možné samostatně realizovat nákup, po domluvě a schválení na společné 
schůzce s členy MAP Roudnicko. Neschválené nákupy a objednávky nebudou propláceny. 
Projekty je možné plánovat i vícezdrojově (= je možné sehnat si další zdroje financování nákladnějšího 
projektu). Maximální výše financí vynaložených na projekt je 7 000 Kč (zahrnující podporu od MAP 
Roudnicko). 
Prvotní podmínkou čerpání peněz je schválení projektu a rozpočtu pracovníky MAP Roudnicko. 
Celková alokace Malého dotačního titulu je 20 000 Kč (= MAP Roudnicko může rozdělit mezi úspěšné 
projekty nejvýše tuto částku). 
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Povinná publicita 
Při realizaci projektu je třeba dodržovat povinnou publicitu. S tím realizátorům pomohou pracovníci 
MAP Roudnicko. 
 

Závěrečná zpráva a závěrečné vyúčtování 
Tým je povinen zpracovat k projektu závěrečné vyúčtování, kde doloží všechny uplatňované náklady. 

Tým také zpracuje písemnou zprávu o průběhu a výsledku projektu, v ideálním případě doplní 

fotografiemi z realizace. Tato zpráva musí být zveřejněna ve veřejných médiích dle vlastního výběru. 
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