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Pokyny pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních  

(jako příloha Směrnice o hlavní činnosti, dle Části IV., čl. 5.1.) 

 

I. Charakteristika akcí 

Za akci celorepublikového charakteru je považována akce, jíž se zúčastní zástupci 

pionýrských skupin či center nejméně ze tří krajských organizací Pionýra. 

Statut oblastního a krajského kola republikových vyhlašovaných soutěží může získat 

pořadatel akce, pokud se akce zúčastní minimálně 10 % registrovaných pobočných spolků 

v rámci územně příslušné krajské organizace. (Počet PS se zaokrouhluje na celá čísla 

nahoru.) A současně pokud umožní účast členů pobočných spolků registrovaných jinou 

krajskou organizací a v případě otevřených akcí a soutěží i nečlenům Pionýra.  

II. Závazné termíny pro pořadatele 

Pořadatel je povinen dodržet následující závazné termíny:  

1. Zájem uspořádat akci oznámit písemně VV ČRP  do 30. 9. roku předcházejícího, aby 

mohla být včas zpracována a zařazena do plánu a rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  

Součástí záměru jsou základní informace o připravované akci minimálně v rozsahu: 

Termín, místo, cena pro účastníky. 

2. Zpracovat Návrh na pořádání akce na oblastní nebo republikové úrovni (příloha SHČ IV.15) 

a předložit je na jednání VV ČRP nejpozději 3 měsíce před konáním akce. Na vyžádání 

předkládá i Programově organizační a ekonomické zajištění akce (dále jen POZ) (příloha 

SHČ IV.10), které pořadatel závazně zpracovává pro svou potřebu. 

3. Nejpozději 3 měsíce před konáním akce zpracovat informaci pro účastníky a tuto předat 

ke zveřejnění prostřednictvím Mozaiky Pionýra a dalších informačních toků Pionýra – 

odeslat na adresu mozaika@pionyr.cz.  

4. Nejpozději do 1 měsíce po skončení akce dodat podklady pro článek do Mozaiky (nebo 

také web a fb Pionýra). 

III. Programově organizační zabezpečení akce 

POZ akce musí obsahovat: 

- personální zajištění akce s uvedením vedoucího akce jmenovaného výkonným orgánem 

pořadatele. Jmenování bude doloženo v písemné podobě; 

- jmenovitě obsazení ekonoma akce; 

- položkový rozpočet s pokrytím veškerých nákladů akce a případně uvedení požadované 

dotace z rozpočtu Pionýra. 

U dlouhodobých aktivit ustavuje ČRP organizační štáby, jejichž činnost podporuje VV ČRP 

a sekce akcí a soutěží.  

IV. Supervize akcí  

Místopředseda Pionýra pro oblast činnosti má právo být pořadatelem informován o přípravě 

a realizaci akce. Akce republikového charakteru se zúčastňují i osoby pověřené Výkonným 

výborem ČRP, případně jednotlivými štáby soutěží a akcí. 
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V. Povinnosti vyhlašovatele a pořadatelů akcí 

POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE:   

1. vyčlenit dotaci pro pořádání schválené akce, pokud to umožňuje schválený rozpočet 

Pionýra; 

2. poskytnout na základě písemné žádosti zálohu na dotaci a to nejvýše jeden měsíc 

před konáním akce ve výši 50% schválené dotace; 

3. na základě informací poskytnutých pořadatelem zajistit propagaci akce prostřednictvím 

webových stránek, zpravodaje Mozaika Pionýra a dalších informačních kanálů Pionýra;  

4. poskytnout v rámci možností odměny pro účastníky;  

5. zajistit požadovanou metodickou pomoc.   

POVINNOSTI POŘADATELE: 

1. na všech propagačních, informačních a dalších materiálech k akci uvádět Pionýr jako 

vyhlašovatele akce; 

2. zajistit fotodokumentaci akce a předat ji současně s vyhodnocením akce;  

3. zajistit propagaci akce v tisku a dalšími prostředky na regionální a místní úrovni;  

4. v případě oblastních a krajských finále zajistit možnost účasti vítězů na republikovém 

finále a to minimálně: 

- poskytne vítězům informaci o republikovém kole a termínu jeho konání;  

- poskytne výsledkovou listinu včetně kontaktních údajů pořadateli republikového 

finále; 

5. předložit Hodnocení akce (příloha SHČ V.2) – do 2 měsíců po ukončení akce;  

6. předložit řádné vyúčtování dotace – do 2 měsíců po akci nejpozději však do 11. 12. 

příslušného roku; 

7. současně, tam, kde je to možné, s vyúčtováním dodat evaluační dotazníky (příloha SHČ 

V.1), přizpůsobené typu akce (vyplněné vedoucími účastnících se kolektivu);  

8. v případě pořádání oblastního či krajského kola informovat příslušnou KOP, KRP pak je 

povinna na svém jednání (KRP či VV) POZ akce projednat. Součástí POZ je stanovisko KOP.  

VI. Podpora akcí (dotace) 

Republikové setkání pionýrských oddílů je akce zvláštního významu a je mu poskytována 

dotace max. do výše 70% nákladů na realizaci akce při dodržení podmínek pro čerpání dotací 

MŠMT pro daný kalendářní rok. 

VV ČRP může podporu v této stanovené výši poskytnout pro další akci zvláštního významu.  

Na republiková finále postupových soutěží a jednorázové republikové akce prezenčního 

charakteru jsou poskytovány dotační prostředky následujícím způsobem:  

- do 100,- Kč na účastníka a den v případě jednodenní akce a do 70,- Kč na účastníka a den 

u vícedenních akcí v maximálním rozsahu 3 dnů; 

- u nečlenů Pionýra max. do výše vybraného účastnického poplatku. (Toto ustanovení 

neplatí pro akci Ledová Praha.) 

Na republiková finále postupových soutěží a na jednorázové republikové akce zasilatelského 

charakteru se poskytuje dotace do výše 10.000,- Kč max. však do 70% nákladů na poštovné 

při vracení příspěvků a další náklady spojené s propagací a vyhodnocením příspěvků. 

Na oblastní a krajská kola postupových soutěží prezenčního charakteru se poskytuje dotace 

ve výši 5.000,- Kč max. však do 70% celkových nákladů na realizaci akce, přičemž za jednu 

akci s nárokem na dotaci do 5.000,- Kč se považuje i realizace více dílčích soutěží 

pořádaných v jednom termínu a na jednom místě.  VV ČRP může na základě požadavku 
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pořadatele předkládaného nejpozději s POZ akce schválit navýšení této částky 

za předpokladu, že takové akce se účastní více než 200 soutěžících, z nichž minimálně 30% je 

členem Pionýra.  Navýšení může být schváleno až do výše 20.000,- Kč v návaznosti na počtu 

soutěžících. 

Na oblastní a krajská kola postupových soutěží zasilatelského charakteru se poskytuje dotace 

ve výši 2.500,- Kč max. do výše 70% celkových nákladů na poštovné při vracení příspěvků 

a další náklady spojené s propagací a vyhodnocením příspěvků. 

Dotace bude poskytnuta v případě, že budou splněny všechny povinnosti pořadatele 

stanovené tímto pokynem. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto pokyny se vztahují na akce Pionýra pořádané na republikové a oblastních úrovních. 

2. Ruší „Pokyny pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních“ schválené 

dne 22. 4. 2016 a zapsané RVP 04/2016. 

3. „Pokyny pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních“ v  podobě přílohy 

Směrnice o hlavní činnosti vstupují v platnost 7. 10. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. 

 

 

Usnesení: Výkonný výbor ČRP 

 

7.3.1. bere na vědomí písemně předložený materiál. 

7.3.2. schvaluje předloženou úpravu Pokynu pro pořádání akcí Pionýra na republikové 

a oblastních úrovních. 


