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Úvod a pravidla čerpání šablon v projektu Neformálně u tomíků 

 

Co jsou to šablony? Evropské dotační prostředky, které po několikaletém úsilí a dohadování 

zprostředkovala pro naše spolky Česká rada dětí a mládeže. Budiž ji za tento počin dík, stejně tak 

donátorovi, našemu mateřskému Ministerstvu školství. 

Naše ústředí nelenilo a mocně povzbuzováno Ondrou Šejtkou podalo úspěšně projekt. Získali jsme 

hned v prvním kole celkem solidní balík. Z některých podmínek vám asi bude trochu třeštit hlava. Nic 

se nebojte! Jsou to jen ptydepe jazykem, spíše novobruselštinou   popsané činnosti, na které si s vaší 

oddílovou praxí hravě troufnout. Celý program této finanční podpory je připraven proto, aby si vedoucí 

oddílů odborně řečeno zvyšovali své kompetence. Tedy aby se zase něco dalšího přiučili. Celý projekt 

jsme se snažili psát tak, abyste nemuseli v běžném oddílovém programu nic zásadního měnit, a přesto 

jsme měli možnost získat solidní balík peněz. Máte na to! Čeká vás trochu administrativy, ale budeme 

se snažit, aby ji bylo skutečně jen minimum. Budete vpravdě průkopníky, hledači, úspěšnými objeviteli. 

 

V projektu máme celkem 3 druhy šablon pro oddíly: 

1) šablona Tandemové neformální vzdělávání= dále už jen „Tandem“ 

2) šablona Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání= dále už jen „Nové metody“ 

3) šablona Projektový den mimo klubovnu = dále už jen „Projektový den“ 

 

Popis a pravidla jednotlivých šablon 

1) Tandem 

 Cílem této šablony je spolupráce dvou osob, které během 5 měsíců připraví a uskuteční 10 

hodin neformálního vzdělávání – tedy vašeho programu. Aktivitu je možné upravit tak, že 

z hodinových lekcí uděláte dvouhodinovky, naplánujete tedy 5 dvouhodinovek. Celý průběh 

přípravy, realizace a vyhodnocení bude pak třeba popsat do připravených formulářů. Nebude 

to však nikterak složité, nebude to nad rámec vaší oddílové činnosti. Šablona se snaží podpořit 

vzájemnou komunikaci vedoucích.  

 Zapojenými osobami jsou v tomto případě 2 vedoucí z vašeho oddílu (2 vedoucí, vedoucí + 

instruktor, rádce.), výjimečně mohou spolupracovat i vedoucí z různých oddílů, nejde však o 

preferovanou variantu. 

 V této šabloně MUSÍ být obsaženy také osobní náklady. Je možné uzavřít DPP s jedním 

z dvojice (méně administrativy), ovšem i s oběma účastníky (výhodou je menší potřeba 

dokladů pro vyúčtování šablony – většina bude vyplacena právě na DPP). Počet zaplacených 

hodin pak bude odpovídat prokazatelnému počtu hodin, které věnujte přípravě, realizaci i 

vyhodnocení aktivit. Předpokládáme hodinovou sazbu 200 Kč/hod ((berte prosím částku jako 

orientační, upřesníme do Vánoc).  

 Celá šablona, tedy příprava, realizace a vyhodnocení vykazovaných 10 hodin musí trvat nejdéle 

5 měsíců. Zde předpokládáme, že budete aktivity především plánovat jako vaše oddílové 

schůzky. Tak lze tandem splnit během několika týdnů. 

 Za úspěšné splnění šablony můžete obdržet částku maximálně 23 000 Kč.  

 Pro splnění Tandemu a proplacení částky za šablonu je nutné vyplnit a následně poslat na 

ústředí: 
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o záznamy z přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých lekcí (oddílovek) na 

připravených formulářích (vyplňuje se přímo v naší evidenci), kde budou uvedena 

jména obou osob, data konání společných setkání, stručný popis přípravy, průběh 

jednotlivých hodin, vyhodnocení využitých metod a jeho vliv na členy oddílu; 

o naskenovat a následně zaslat originály dokladů na materiál a služby, které jste pro 

realizaci šablony zakoupili, nákladem budou rovněž výše zmíněné DPP pro vedoucí 

zapojené v tandemu;  

o zaslané doklady budou uhrazené v hotovosti či osobní kartou (nikoliv oddílovou), 

v případě, že budete kupovat materiál či služby na fakturu, MUSÍ zde být uvedena jako 

odběratel Asociace TOM; 

o doklady, které použijete k proúčtování tandemu následně nelze využít v jakékoliv vaší 

jiné dotaci ani od ústředí, ani od jiných institucí (kraj, město apod.); 

o pokud byste nedokázali zaslat dostatečné množství dokladů k proúčtování celé částky, 

zaslali bychom vám pouze částku odpovídající vašim dokladům; 

o částku, kterou vám vyplatíme jako DPP, můžete využít dle vašeho uvážení. Je možné ji 

poskytnout vašemu oddílu jako dar nebo si ji ponechat.  

 

2) Nové metody 

 Cílem této šablony je předávání zkušeností starších vedoucích mladším kolegům v oblasti 

přípravy a vedení programu. Konkrétně se jedná o spolupráci 1 zkušeného vedoucího a 2 

začátečníků (instruktorů, rádců apod.), kdy společně během min. 5 hodin společného setkávání 

připravují 1 hodinovou lekci pro každého ze začátečníků. Tuto lekci (např. oddílovku, část 

programu na výpravě) pak každý ze začátečníků s kolektivem dětí pod dohledem vedoucího 

uskuteční. Činnost musí být zaměřena na polytechnické vzdělávání, badatelské aktivity, 

osobnostně sociální rozvoj a kulturní povědomí a vyjádření. Např. tedy na hry rozvíjející sociální 

kompetence, zkoumání přírody, práce s technikou apod. 

 Zapojeny zde budou 3 osoby – zkušený vedoucí (tzv. expert) a dva začátečníci (instruktoři, 

mladší vedoucí, rádci apod.). Expert připraví vzdělávací blok v minimální délce 5 hodin a zde 

ukáže začátečníkům, jak využít novou vzdělávací metodu při práci s dětmi. Začátečníci 

následně pod dohledem experta uskuteční každý 1 hodinovou aktivitu s dětmi, ve které využijí 

jednu z nových metod.  Následně tuto aktivitu vyhodnotí. 

 Jako ideální se jeví tuto šablonu využít při běžných oddílových schůzkách nebo při přípravě 

víkendové výpravy. Trojice vedoucích společně chystá výpravu, minimálně 5 hodin, a následně 

během výpravy dva začátečníci realizují svůj program. 

  V této šabloně MUSÍ být obsaženy také osobní náklady. Proto bude s expertem (zkušeným 

vedoucím) uzavřena dohoda o provedení práce za částku 250 Kč/hod (berte prosím částku jako 

orientační, upřesníme do Vánoc).  Počet zaplacených hodin pak bude odpovídat počtu hodin, 

které věnujte vzdělávání začátečníků, provedení jejich hodinových bloků i následnému 

vyhodnocení. Za úspěšné splnění šablony obdržíte od ústředí částku nejvýše 5 800 Kč. 

 Pro splnění Nové metody a proplacení částky za šablonu je nutné vyplnit a následně poslat na 

ústředí: 

o záznamy z realizace min. 5 hodin školení začátečníků na připravených formulářích 

(vyplňuje se přímo v naší evidenci), kde budou uvedena jména experta i obou 

začátečníků, data konání společných setkání, stručný popis obsahu vzdělávání; 

o záznam ze dvou hodinových lekcí, které následně povedou začátečníci (data, časy, 

místa konání, téma aktivit, příprava, realizace a vyhodnocení), opět se vyplňuje do 

formuláře v evidenci 
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o naskenovat a následně zaslat originály dokladů na materiál a služby, které jste pro 

realizaci šablony zakoupili, nákladem bude rovněž výše zmíněná DPP pro experta 

(Upozorňujeme, že pokud budete tuto šablonu uskutečňovat na asociačních 

chalupách, není možné si nárokovat náklady na ubytování. Na cizích chalupách ano.);  

o zaslané doklady budou uhrazené v hotovosti či osobní kartou (nikoliv oddílovou), 

v případě, že budete kupovat materiál či služby na fakturu, MUSÍ zde být uvedena jako 

odběratel Asociace TOM; 

o doklady, které použijete k proúčtování nových metod následně nelze využít v jakékoliv 

vaší jiné dotaci ani od ústředí, ani od jiných institucí (kraj, město apod.); 

o pokud byste nedokázali zaslat dostatečné množství dokladů k proúčtování celé částky, 

zaslali bychom vám pouze částku odpovídající vašim dokladům; 

o částku, kterou vám vyplatíme jako DPP, můžete využít dle vašeho uvážení. Lze ji 

věnovat jako dar oddílu, ponechat si, věnovat na charitu… 

 

3) Projektový den 

 Cílem této šablony je uskutečnění 4 hodinové aktivity, tzv. projektového dne kdekoliv, kromě 

Roztok . Zapojí se jeden člen - vedoucí oddílu a jeden odborník z praxe (což může být druhý 

vedoucí oddílu). Společně naplánují a uskuteční aktivitu v délce 4 hodin pro min. 10 členů (z 

nichž jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem. To lze udělat citlivě – dobrý vedoucí má 

přehled o tom, které dítko se vzorně neučí, není z úplné rodiny, má jistý hendikep. Vedoucí zde 

budou muset spolupracovat s ústředím. Vůči poskytovateli musí vzniknout čestné prohlášení, 

že jsou peníze čerpány na ty a ty děti.   

 V rámci tohoto projektového dne je třeba program ladit tak, abyste u dětí rozvíjeli projektové 

myšlení a tím např. samostatnost v rozhodování, týmovou spolupráci, praktické využití 

teoretických poznatků apod. zní to děsivě, v podstatě je to naše běžná činnost.  

 Zapojené osoby jsou: 

o vedoucí oddílu 

o odborník = další vedoucí oddílu či např. nějaký rodič, který je expertem třeba na 

techniku, přírodu apod. 

o skupina 10 dětí 

 Jako ideální se jeví vytvořit jednodenní akci u vaší klubovny a zde se min. 4 hodiny věnovat 

nějaké aktivitě, kdy dětem vysvětlíte nějaký postup a oni si jej poté zkusí. Může se jednat např. 

o popis a ukázku odchytu a zkoumání brouků, práce s fotoaparátem, případně nějaké kreativní 

činnosti – batikování triček, výroba dekorací apod. 

 Tato šablona má jedno specifikum: od jejich účastníků nelze vybírat peníze. Nelze tedy za tuto 

jednodenní akci od dětí vybírat žádné peníze. Pokud byste chtěli udělat projektový den např. 

během výpravy, tak zde může dojít k problému. Rodiče za výpravu platí. Toto lze však ošetřit 

v přihlášce na akci upozorněním, že během výpravy proběhne i projektový den a ten je zdarma 

a není zahrnut do poplatku za výpravu. 

 Projektový den nelze zaměřit na sportovní aktivity a sociální služby. 

 Za úspěšné splnění šablony obdržíte od ústředí částku 5 800 Kč. 

 Pro splnění Projektového dne a proplacení částky za šablonu je nutné vyplnit a následně poslat 

na ústředí: 

o záznamy z přípravy, realizace a vyhodnocení projektového dne na připravených 

formulářích (vyplňuje se přímo v naší evidenci), kde budou uvedena jména vedoucího 

i experta, místo konání aktivity; 
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o seznam min. 10 dětí - účastníků projektového dne; 

o naskenovat a následně zaslat originály dokladů na materiál a služby, které jste pro 

realizaci šablony zakoupili. Přesnou specifikaci nákladů zjišťujeme, tedy zjišťujeme, zda 

z těchto prostředků je možné hradit jen dopravu, nebo i ubytování, stravu či případně 

DPP pro experta či vedoucího oddílu. Upřesníme, jakmile si věc vyjasníme s MŠMT.;  

o zaslané doklady budou uhrazené v hotovosti či osobní kartou (nikoliv oddílovou), 

v případě, že budete kupovat materiál či služby na fakturu, MUSÍ zde být uvedena jako 

odběratel Asociace TOM; 

o doklady, které použijete k proúčtování projektového dne následně nelze využít 

v jakékoliv vaší jiné dotaci ani od ústředí, ani od jiných institucí (kraj, město apod.); 

o pokud byste nedokázali zaslat dostatečné množství dokladů k proúčtování celé částky, 

zaslali bychom vám pouze částku odpovídající vašim dokladům; 

o částku, kterou vám vyplatíme jako DPP, můžete využít dle vašeho uvážení (dar pro 

oddíl, charita, ponechání pro vlastní potřebu)  

Ať už si vyberete jakoukoliv šablonu, vždy bude vyplacena až po doložení veškerých potřebných 

dokumentů. Vybráním šablony se zavazujete k jejímu splnění. S tím souvisí úzká a nutná spolupráce a 

komunikace s ústředím – zejména před proplacením šablony a při administraci zpráv o realizaci 

projektu. 

Samotná realizace projektu začíná od 1. ledna 2020 a končí 30. června 2023. 

Věříme, že šablony přinesou do oddílového života nové, zajímavé aktivity a činnost oddílů podpoří i 

finančně. 

Za realizační tým 

Lukáš Hušek, Ondřej Šejtka, (ton) 

Kontakt: lukas.husek@a-tom.cz 

 

 

 

 

mailto:lukas.husek@a-tom.cz

