„IV. ETAPA_Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“

Vyhlašuje: MŠMT
Program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Účel dotace:

Podpoření výuky plavání žáků 1. stupně základních škol a to pouze na dopravu žáků z místa
poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a
čekací doby v rámci České republiky
Nelze použít na úhradu nájmu bazénu, mzdových nákladů pedagogických pracovníků školy,
plavecké školy nebo jiných pracovníků a provozních nákladů spojených s výukou plavání.
Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu
školy.

Výše dotace:

Dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa
výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1
km. Do výše dotace budou započítány také přístavné kilometry a čekací doba. V případě, že
skutečná uhrazená cena za dopravu bude nižší, než částka poskytnutá ministerstvem, je
škola povinna příslušný rozdíl vrátit zpět krajskému úřadu, resp. ministerstvu.
Alokace dotačního programu Plavání IV. etapa: 78 821 600 Kč
Oprávněný žadatel:

•

Základní školy zřizované obcemi, svazkem obcí, kraji a soukromými zřizovateli,
kterým dotaci poskytne příslušný kraj.

•

Základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, a školy zřizované ministerstvem. Těmto žadatelům bude dotace
poskytnuta přímo ministerstvem.

Způsob předávání podkladů pro podání žádosti:

Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu
včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách
na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz
Termíny odevzdání:

Školy odevzdají žádosti od 17.10.2018 do 14. 11. 2018 v elektronické podobě na webu:
https://is-plavani.msmt.cz/
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Kontaktní osoba:

PaedDr. Miroslava Salavcová, e-mail: plavani-zaci@msmt.cz, tel.: +420 234 812 130

www
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