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KoPr (čili Konec prázdnin) 
prázdninové aktivity aneb jak konkrétně pomoci II. 

 

HLAVNÍ INFORMACE, navazující na první info o KoPr 

Jedná se o aktivity nepobytového charakteru určené pro děti/žáky základních škol. Cílem 
je nabídnout dětem a jejich rodičům smysluplnou aktivitu, která spojuje vzdělávací a 
volnočasové zaměření, a – jde-li to – využít prostor klubovny (či školy – na základě dohody). 

Aktivita je celodenní (minimálně 8 hodin denně), přičemž 4 výukové hodiny by měly mít 
vzdělávací charakter a další 4 hodiny charakter volnočasový. 

V rámci vzdělávacího dne lze dětem poskytnout stravování.  

Vše lze realizovat jako ucelený cyklus aktivit (např. ideálně Po-Pá), nebo jako aktivity 
samostatné nebo propojené do kratších cyklů. Jde o příhodné zakončení prázdnin a impuls 
k rozběhu nového pionýrského roku. 

Vzdělávacím zaměřením není myšlena formální výuka ve školních lavicích, do této části 
je možné zařadit řadu skupinových a projektových aktivit včetně soutěží apod., v nichž 
budou mít děti možnost získávat i upevňovat znalosti a dovednosti vážící se k  cílům RVP, 
přímo se nabízí využití metodických listů k Výpravám za poznáním1/. 

Pro zájemce budou k dispozici námětové materiály.  

KDO MŮŽE AKTIVITU REALIZOVAT 

Kvalifikovaný vedoucí oddílu ve spolupráci s dalšími členy PS, do aktivit je ale možné zapojit 

i pedagogy nebo studenty pedagogických škol. 

O personálním zajištění rozhoduje plně pořadatel návazně na charakter akce a počet jejích 

účastníků. 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

 Jako jednodenní akce v systému dotace MŠMT s poskytovanou dotací do 150,- Kč 
na účastníka a den 

Pro vyúčtování doložíte: 

- formulář pro vyúčtování vzdělávacího dne/cyklu vzdělávacích dnů, 

- jmenný seznam účastníků (dle podmínek pro vícedenní akce), 

- přehled realizovaných nákladů, 

- program realizovaných vzdělávacích dní + fotodokumentaci aktivity (2–3 fotografie 

na vzdělávací den). 

Dotaci lze čerpat na náklady ve stejném rozsahu jako při účtování krátkodobých akcí pro děti 

a mládež. Z dotace nelze hradit mzdové náklady, občerstvení, vstupy mající charakter 

účastnického poplatku a provoz motorových vozidel (cestovné). 

Z dotace můžete hradit náklady na stravování a zajištění programu (materiál a služby). 

O výběru účastnických poplatků a jejich výši rozhoduje pořadatel, aktivitu je možné 

kofinancovat i z dalších zdrojů (obecní a krajské rozpočty). Využití těchto vedlejších zdrojů 

není z naší strany limitováno (lze využít i na úhradu mzdových nákladů). 

Z akce nelze realizovat zisk! 

                                            
1/ Jsou totiž členěny jak tematicky, tak podle věkových kategorií. 
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 V rámci projektu Zlepšovadlo, jako tzv. tandemové vzdělávání vedoucích – 
v rámci šablony TANDEM 

Aktivita je určena pro dva pionýrské pracovníky, je možné ji realizovat při pořádání minimálně 

pět vzdělávacích dní. Podpora je určena na zajištění veškerých neinvestičních nákladů včetně 

mzdových nákladů formou DPP pro přípravu, realizaci a vyhodnocení 10 výukových hodin (10x60  

min.). Dotace je poskytovaná na jeden blok TANDEM ve výši 23.000,- Kč. 

Veškeré náklady včetně možných DPP se účtují jako náklady Pionýra, z. s. – neprochází tedy 

účetnictvím pobočného spolku. 

Omezením u nákladů je věcná a časová souvislost s aktivitou a neinvestiční charakter. 

V tomto případě je zakázané kofinancování aktivity z jakýchkoliv jiných zdrojů! 

Po realizaci aktivity se dokládají podrobné podklady popisující přípravu, průběh a vyhodnocení 

výukových hodin, včetně fotografií (asi 5–6). 

 V rámci projektu Zlepšovadlo jako tzv. projektové dny v klubovně 

Lze použít i pro financování jednoho vzdělávacího dne. Aktivita je určena pro jednoho 

vedoucího v Pionýru a jednoho odborníka z praxe (tady možno např. učitele či odborníka 

nepedagoga nebo jiného vedoucího, který s danou skupinou dětí běžně nepracuje). Vedoucí 

s odborníkem připraví, zrealizují a vyhodnotí program projektového dne. Počet účastníků 

„projektového dne“ není přesně určen, pro účely propojení s KoPr je však stanoven na nejméně 

10 dětí. 

Projektové vzdělávání bude trvat minimálně 4x60 min. a do celkové délky osm hodin může být 

doplněno přestávkou na oběd a volnočasovým programem. 

Podpora je určena na zajištění veškerých neinvestičních nákladů včetně mzdových nákladů 

formou DPP pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektového dne.  Dotace je poskytovaná 

na jeden projektový den ve výši 9.000,- Kč. 

Veškeré náklady včetně možných DPP se účtují jako náklady Pionýra, z. s. – neprochází tedy 

účetnictvím pobočného spolku. 

Omezením u nákladů je věcná a časová souvislost s aktivitou a neinvestiční charakter. 

V tomto případě je zakázané kofinancování aktivity z jakýchkoliv jiných zdrojů! 

Po realizaci aktivity se dokládají podrobné podklady popisující přípravu, průběh a vyhodnocení 

projektového dne, včetně fotografií (asi 5–6). 
 

U variant financování v programu Zlepšovadlo upozorňujeme na poměrně náročná administrativní 
pravidla pro prokazování realizace. Doporučujeme tedy využít tam, kde mají skupiny s  projektem 
nějakou praktickou zkušenost nebo mají jejich členové přímou zkušenost s čerpáním obdobných 

prostředků z Šablon OPVVV ve školách nebo střediscích volného času. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Podrobnosti k vyúčtovávání Šablon a jejich realizaci najdete na webu Pionýra. 

CO NYNÍ UDĚLAT? 
Rozhodnout se o zapojení do aktivity. 

Vyplnit formulář s předpokládanými údaji, bez nadsazování (pro Pionýr půjde o podklad 
k dalšímu jednání na MŠMT, kdy nelze operovat s nadsazenými čísly). 

Formulář odeslat na adresu: irena@pionyr.cz. 


