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Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2017 

1. Úvodní ustanovení 

(1) Směrnice upravuje v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků pravidla pro 

hlášení a žádosti o dotaci vzdělávacích akcí. 

(2) Mezi související předpisy patří zejména: 

a) Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále ŘVČČJ) a 

b) Směrnice k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění. 

2. Definice pojmů 

(3) Následující pojmy se zejména pro účely této směrnice upřesňují takto: 

a) Dotací se rozumí účelové přidělení prostředků z rozpočtu ústředních orgánů  

Junáka – českého skauta pořadateli. 

b) Pobytovým dnem se rozumí i den příjezdu a odjezdu (typická víkendová akce 

představuje tedy 3 pobytové dny na každého účastníka). 

c) Metodický seminář je vzdělávací akce, jejímž cílem je nabídnout činovníkům 

pracujícím v oddílech popř. jiným nové podněty, umožnit jim získání nových 

a prohloubení stávajících znalostí a dovedností.  

d) Regionální výměna zkušeností je vzdělávací akce, jejímž cílem je umožnit setkání 

a výměnu zkušeností a osvědčených programů mezi činovníky.  

e) Seminář o vedení středisek je vzdělávací akce, jejímž cílem je umožnit činovníkům 

pracujícím ve vedení střediska získání nových a prohloubení stávajících znalostí 

a dovedností v problematice vedení skautského střediska.  

f) Pojmem další akce se rozumí další akce výchovy a vzdělávání činovníků popsané 

v ŘVČČJ v kapitole 4. 

g) skautIS je informační systém, ve kterém je mimo jiné vedena i agenda vzdělávacích 

akcí, jejich hlášení, projektů a dotací. Dostupný je na adrese https://is.skaut.cz. 

(4) Ostatní pojmy a zkratky jsou ve směrnici použity ve významu, v jakém je uvádí Stanovy, 

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků, Organizační řád a další vnitřní předpisy, popř. 

ve významu obvyklém. 

3. Agenda a databáze vzdělávacích akcí 

(5) Agenda vzdělávacích akcí je vedena zejména prostřednictvím skautISu v rámci modulu 

Vzdělávací akce. Podrobnou metodiku ke způsobu vedení této agendy najdete na tomto 

odkazu http://bit.ly/2hpi4BZ. 

(6) Pořadatel zveřejní svou akci v databázi vzdělávacích akcí (www.skaut.cz/akce), aby 

potenciální účastníci i skautská veřejnost měla možnost se o akci dozvědět. Zveřejnění se 

provádí kliknutím na tlačítko “Zveřejnit do databáze VzA” u dané akce ve skautISu. Pokud 

tak pořadatel dříve neučiní, akce je zveřejněna automaticky v momentě nahlášení akce na 

ústředí. Pořadatelé jsou povinni vyplnit o akci co nejvíce informací a umožnit tak uchazečům 

o vzdělávání kvalitní informovaný výběr. 

https://is.skaut.cz/
http://bit.ly/2hpi4BZ
http://www.skaut.cz/akce
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4. Hlášení akce a žádost o dotaci 

(7) Pořadatelé vzdělávacích akcí mají povinnost nahlásit akci vždy, bez ohledu na to, zda žádají 

či nežádají o dotaci. 

(8) Hlášení akce se provádí prostřednictvím skautISu v rámci modulu Vzdělávací akce.  

(9) Žádost o dotaci se realizuje prostřednictvím skautISu na záložce “Dotace” u vzdělávací akce.  

(10) Hlášení i žádost o dotaci je nutné provést vždy minimálně 4 týdny před zahájením akce. 

(11) U kvalifikačních akcí (ČZ, VZ apod.) je nutné vyplnit a nahlásit také složení zkušební komise 

a to nejpozději 14 dní před konáním zkoušky. 

(12) Veškeré akce konané v roce 2017 musí být nahlášeny nejpozději do 31. 10. 2017. 

(13) Pokud má vzdělávací akce části konané v různých kalendářních letech, zadávají se do 

skautISu k dané akci najednou všechny termíny a v rámci rozpočtu se odlišují části rozpočtu 

na jednotlivé roky. 

(14) Akce, skládající se ze dvou nebo i více vzdělávacích akcí různého typu (např. ČLK a ILŠ), 

které mají společné hospodaření, se hlásí najednou. 

5. Projekt vzdělávací akce 

(15) Projekt se nahrává do skautISu v rámci hlášení vzdělávací akce. 

(16) Lesní školy a kurzy projekt nahrávají do skautISu minimálně 3 měsíce před zahájením první 

části akce. Doporučení pro nové lesní školy a kurzy je podat projekt 5 měsíců před zahájením. 

(17) ČK a ČZ, VK a VZ, ZVM, KZ, MZ a zkouška OČK projekt nahrávají do skautISu 

nejpozději 3 měsíce před zahájením akce. U nových akcí doporučujeme projekt podat dříve. 

Pokud předseda zkušební komise předkládá projekt k získání oprávnění pro předsedu 

zkušební komise, může jej nahrát do skautISu jako součást projektu vzdělávací akce 

(v jednom dokumentu). 

(18) Zdravotnický kurz projekt nepodává, akce se pouze ohlašuje nahlášením ve skautISu. 

(19) Metodický seminář, regionální výměna zkušeností, seminář pro vedení středisek a další 

nekvalifikační akce nahrávají projekt do skautISu společně s hlášením akce. Projekt je 

nutnou podmínkou získání dotace, na jeho základě bude rozhodnuto o výši dotace. Projekt 

není nutné předkládat pouze v případě, že akce nechce žádat o dotaci. 

(20) Části již přímo zadané v údajích vzdělávací akce uvedené ve skautISu není nutné do 

nahrávaného souboru projektu znovu opakovat. Pokud si žadatel není jist obsahem projektu, 

je možné projekt zkonzultovat a případně doplnit. Může se použít formulář dle typu akce 

„Doporučená osnova projektu lesní akce“ nebo „Doporučená osnova projektu nelesní 

kvalifikační akce“, případně zvolit vlastní formu projektu,  

(21) Aby akce dle čl. (19) byla uznána jako akce vzdělávací a bylo na ni možné čerpat dotace dle 

této směrnice, musí z celkového programu akce tvořit minimálně 70 % vzdělávání přímo se 

vztahující k cílové skupině účastníků. Formy realizace vzdělávání mohou být různé. Pro 

tyto potřeby musí být součástí projektu vzdělávací akce její podrobný program, ze 

kterého bude patrné, jaká je skladba programu.  

http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/412-for-projekt-lesni-akce
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1406-doporucena-osnova-projektu-nelesni-kvalifikacni-akce
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1406-doporucena-osnova-projektu-nelesni-kvalifikacni-akce
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6. Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce 

(22) Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce se nahrává ve skautISu k dané akci.  

(23) Lesní školy a kurzy, ČK a ČZ, VK a VZ, ZVM, KZ, MZ a zkoušky OČK závěrečnou 

zprávu uloží do skautISu do 3 měsíců po jejím skončení, nejpozději do 31. 12. roku, ve 

kterém akce končí.  

(24) Metodický seminář, regionální výměna zkušeností, seminář pro vedení středisek a další 

vzdělávací akce závěrečnou zprávu uloží do skautISu, pouze pokud obdržela dotaci, a to do 

3 měsíců po skončení akce, nejpozději však do 31. 12. 2017. 

(25) Zdravotnický kurz závěrečnou zprávu (mimo zprávy o výsledcích zkoušky – viz níže) 

nepodává. 

(26) Do nahrávané závěrečné zprávy z akce se znovu neuvádí osobní údaje uvedené v záznamech 

vzdělávací akce ve skautISu, aby bylo možné závěrečnou zprávu bez dalších úprav zveřejnit. 

Závěrečné zprávy budou publikovány pro vnitřní potřebu Junáka - českého skauta s výjimkou 

osobních údajů v nich obsažených.  

(27) Pokud si pořadatel není jist zpracováním závěrečné zprávy, může se obrátit na OVČIN. 

V dostatečném časovém předstihu je možné zprávu zkonzultovat a případně doplnit.  Může 

se použít formulář dle typu akce „Doporučená osnova závěrečné zprávy lesní akce“ nebo 

„Doporučená osnova závěrečné zprávy nelesní kvalifikační akce“, případně zvolit vlastní 

formu závěrečné zprávy. 

(28) Kvalifikační akce (ČZ, VZ, MZ, ZVM, KZ, zkouška OČK a IK, kurz ZZA) podávají 

zprávu o výsledcích zkoušky. To spočívá v zanesení informace o úspěšných absolventech a 

vydaných dekretech v rámci agendy vzdělávacích akcí ve skautISu, nejpozději do 1 měsíce 

po konání zkoušek. V případě, že uchazeči skládají části zkoušky později (a to nejdéle 

18 měsíců od jejího zahájení), je třeba ve skautISu v části „Zkoušky a dekrety“ dodatečné 

doplnění úspěšných absolventů, vydaných dekretů a tím i zaznamenat definitivně neudělené 

dekrety. Dříve vystavené, ale neudělené dekrety pořadatel vrací zpět do KÚJ nebo je skartuje. 

7. Výše přidělovaných dotací 

(29) Výše dotací vychází z celkové dotace přidělené na vzdělávací akce. Částky v tabulce stanovují 

výši dotace na jeden pobytový den účastníka. 
 

Typ akce dle 

hlášenky 
Typ akce 

Dotace v Kč na 

pobytový den 

1a Čekatelský kurz se zkouškou  100 

1b 
Čekatelský kurz se zkouškou o délce min. 3 víkendy 

(tedy 9 pobytových dní)  
130 

1c Čekatelská zkouška bez kurzu  55 

2 Čekatelský lesní kurz  170 

3 Lesní kurz  115 

4 Zdravotnický kurz a zkouška, doškolení 100 

5a Vůdcovský kurz se zkouškou 100 

5b 
Vůdcovský kurz se zkouškou o délce min. 4 víkendy 

(tedy 12 pobytových dní) 
130 

https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/415-for-zaverecna-zprava
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1407-doporucena-osnova-zaverecne-zpravy-nelesni-kvalifikacni-akce
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5c Vůdcovská zkouška bez kurzu 55 

6 Vůdcovský lesní kurz 170 

7 Manažerský lesní kurz 155 

8 Manažerský kurz a zkouška 115 

9 Akce k získání OČK (mimo LŠ) 115 

10* Lesní škola 115-155 

11 Instruktorská lesní škola 170 

12 Instruktorská škola 130 

13 

Zkouška vodáckého minima (v závislosti na typu akce, 

na které bude ZVM získána – pouze 

zkouška/víkendy/lesní akce) 

50/100/170 

14 
Kapitánská zkouška (v závislosti na typu akce, na které 

bude KZ získána – pouze zkouška/víkendy/lesní akce) 
50/100/170 

15* Metodický seminář  75-110 

16* Regionální výměna zkušeností  75-110 

17* Seminář o vedení středisek  75-110 

18 Další akce  60 
 

(30) Trvá-li některá akce či její jednodenní část 3 hodiny a méně, bude dotace na pobytový 

den účastníka krácena na 50% dle typu akce. Dotaci upraví zpravodaj pro vzdělávání při 

schvalování akce. 

(31) Pokud je v čl. (29) typ akce v tabulce označen hvězdičkou (*), lze požádat o navýšení 

dotace v uvedeném rozsahu v případě, že vzdělávací akce svým obsahem přispívá 

k naplnění strategických priorit souvisejících alespoň s některou z těchto skupin 

činovníků: vedoucí organizačních jednotek a jejich zástupci, výchovní zpravodajové nebo 

hospodáři a revizoři. V tom případě se žádost o navýšení dotace zadá do rozpočtu akce ve 

skautISu a zdůvodní v přiloženém projektu. 

(32) Skutečná účast na akci (účastníků i pobytových dnů) se vyplňuje ve skautISu po každé 

části akce nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. 

(33) Rádcovské kurzy nejsou akcí vzdělávání činovníků, dotační podporu na ně je možné získat 

z krajských rad. 

8. Rozhodnutí o dotaci 

(34) Po schválení dotace je prostřednictvím skautISu vystaveno rozhodnutí o dotaci, které 

obsahuje informaci o její výši a pravidla jejího použití a vyúčtování. Vedoucí organizační 

jednotky, která akci pořádá, musí ve skautISu potvrdit, že s rozhodnutím souhlasí, do té doby 

nemůže být dotace vyplacena. 

9. Použití dotace 

(35) Pořadatel vzdělávací akce je povinen zajistit, že dotace bude použita pouze v souladu 
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s platnými předpisy a pouze na účel, ke kterému byla dotace přidělena.  

(36) Dotace mohou být přidělovány maximálně do výše 70 % celkových nákladů. Dotaci lze 

čerpat pouze na účastníky, kteří jsou zároveň členy Junáka – českého skauta a kteří v daném 

kalendářním roce dosáhnou min. 15 let. Účastníkem se rozumí pouze osoba, která se na akci 

přijela vzdělávat, tedy frekventant. Pro účely dotací se za účastníky nepovažují stálí 

instruktoři, členové organizačního týmu apod.  

(37) Dotace nesmí být použita mimo jiné na:  

a) úhradu pohoštění (za pohoštění se považuje občerstvení např. při jednáních orgánů nebo 

návštěvách hostů; za pohoštění se nepovažuje stravování účastníků akcí); 

b) dary (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, smuteční 

věnce); za dary v tomto smyslu se nepovažují drobné odměny pro děti a mladé lidi v 

rámci činnosti - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování 

c) pokuty a penále; 

d) úhradu pořízení investičního majetku; 

e) výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu 

komerčními prodejci; 

f) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy; 

g) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace; 

h) leasing; 

i) financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace; 

j) náklady zahraničních služebních cest a stáží; 

k) úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění; 

l) náklady nesouvisející se vzdělávací akcí 

(38) Hospodaření dotované akce nesmí být v žádném případě ziskové, tzn., že musí skončit nejvýše 

nulou. 

10. Hospodaření vzdělávací akce a vyúčtování dotace 

(39) Hospodaření vzdělávací akce je vedeno vhodnou formou v rámci účetnictví pořádající 

organizační jednotky. Po ukončení akce je provedeno vyhodnocení, ze kterého vyplyne 

výsledek hospodaření, zbylé závazky, pohledávky a pořízený inventář. 

(40) Vyúčtování vzdělávací akce se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno 

a) do 1 měsíce po jejím skončení;  

b) v případě, že akce probíhá po 15. 11. 2017, musí být vyúčtována nejpozději 

do 15. 12. 2017. 

(41) Akce, které probíhají ve více kalendářních letech, musí provést vyúčtování pro každý rok 

samostatně. 

(42) Vyúčtování dotace zahrnuje  

a) vyplnění skutečnosti v přítomnosti účastníků, 

b) vyplnění seznamu dotovaných dokladů, 



Junák – český skaut, z. s. 
 

Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2017 6/7 

c) vyplnění závěrečného rozpočtu akce, 

d) potvrzení vyúčtování vedoucím OJ a jedním členem revizní komise. 

11. Přehled termínů 

(43) Z předchozích článků směrnice vyplývá povinnost dodržení následujících termínů (není-li 

uvedeno jinak, realizuje se prostřednictvím skautISu): 

a) projekt akce – lesní akce podává minimálně 3 měsíce před zahájením první části akce. 

Doporučení pro nové lesní školy a kurzy je podat projekt 5 měsíců před zahájením, 

ostatní akce viz termíny v kapitole 5. Projekt vzdělávací akce.  

b) hlášení akce – nejpozději 4 týdny před konáním akce bez ohledu na to, zda akce žádá či 

nežádá o dotaci. Všechny akce konané v roce 2017 je nutné nahlásit nejpozději 

31. 10. 2017 při dodržení min. lhůty hlášení 4 týdnů před začátkem akce. 

c) žádost o dotaci - nejpozději 4 týdny před začátkem akce. O dotace na všechny akce 

konané v roce 2017 je nutné zažádat nejpozději 31. 10. 2017 (při dodržení min. lhůty 

hlášení 4 týdnů před začátkem akce). 

d) informace o účasti na akci - po každé části akce je třeba nejpozději do 14 dnů zadat do 

skautISu přehled skutečné přítomnosti účastníků 

e) vyúčtování dotace – odevzdává se, nejpozději do 1 měsíce po skončení celé akce. Akce, 

které probíhají po 15. 11. 2017, musí být vyúčtovány nejpozději do 15. 12. 2017. 

f) zpráva o výsledcích zkoušky – do jednoho měsíce po konání zkoušky zadat do skautISu 

úspěšné absolventy a vydané dekrety (záznam se osobám automaticky přenese do jejich 

kvalifikací ve skautISu). 

g) závěrečná zpráva akce – pokud má akce povinnost odevzdat závěrečnou zprávu akce, 

pak je ji třeba odevzdat do 3 měsíců po skončení akce, nejpozději však do 31. 12. roku, 

ve kterém akce končí. 

12. Další ustanovení 

(44) V případě nedodržení včasnosti a způsobu podání projektu, oznámení akce, žádosti o dotaci, 

vyúčtování dotace či závěrečné zprávy, může být dotace nepřiznána, krácena,  v krajním 

případě i zpětně odebrána.   

(45) Pokud se v průběhu roku 2017 ukáže, že hrozí výrazné nedočerpání nebo naopak 

přečerpání celkového dotačního limitu, může dojít ke změně výše uvedených limitů. 

Případné krácení limitů se nebude týkat akcí, jejichž dotace již byla schválena. 

(46) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit zpravodaj pro vzdělávání nebo hospodářský 

zpravodaj VRJ. 

(47) Předpisy týkající se vzdělávacích akcí je možné najít na Skautské křižovatce v rámci 

spisovny (www.skaut.cz/spisovna). 

13. Závěrečná a přechodná ustanovení 

(48) Vzdělávací akce, kterým uplyne 18 měsíců od konání zkoušek až v roce 2017, přestože 

samotná akce se konala před 1. 1. 2016, ve skautISu nejsou evidovány. Takové akce pošlou 

přehled dodatečně vydaných absolvencí a vydaných i nevydaných dekretů e-mailem na 

http://www.skaut.cz/spisovna


Junák – český skaut, z. s. 
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kancelar@skaut.cz. KÚJ se následně postará o zanesení příslušných kvalifikací úspěšným 

absolventům do skautISu. 

(49) Pro pořádání pilotních kurzů střediskového minima jsou určovány podmínky pro hlášení, 

projekty, dotační podporu i vyúčtování, stejně tak i obsah kurzu v rámci pilotního testování, 

individuálně na základě dohody se zpravodajkou pro vzdělávání. 

(50) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 ze dne 

9. 4. 2016. 

(51) Směrnice byla vydána dne 16. 12. 2016 a nabývá účinnosti dne 19. 12. 2016. 

 

 

 

Barbora Tichavová 

zpravodajka pro vzdělávání 

 

Bořek Slunéčko 

hospodářský zpravodaj 
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