
METODIKA PRO ŠKOLU POŘÁDAJÍCÍ PEDAGOGICKOU POEMU 

 

O pořadateli rozhoduje Asociace SPgŠ ČR.  

Aktualizovaný seznam škol pořádajících PP vždy na 5 let do budoucna je v každoročním 

usnesení Valné hromady Asociace SPgŠ ČR. 

 

1. Povinnosti pořadatelské školy před národní přehlídkou 

a) Zažádat MŠMT o dotaci na národní přehlídku 

 Žádost je v elektronickém prostředí na portále MŠMT na odkazu  

 http://souteze.msmt.cz/uzivatel/schvalit 

 Žádost je zpřístupněna vždy v dubnu každého roku (např. v roce 2016 

to bylo od 1.4. do 5.5.), vstupní jméno a heslo generuje MŠMT dle 

metodického návodu v žádosti  

 Pořadatelská škola musí zažádat o dotaci v předstihu jednoho roku tj. 

např. pro PP v listopadu 2017 je třeba podat žádost o dotaci v dubnu 

2016 

 V žádosti jsou i údaje pro zveřejnění ve Věstníku 

 Kontaktní pracovník MŠMT 

o Ing. Jaroslav Froulík, tel 234 811 136, e-mail: 

jaroslav.froulik@msmt.cz   

o http://souteze.msmt.cz 

 Pro žádost jsou potřeba tyto informace či materiály: 

o Číslo ročníku a název soutěže dle pravidel PP 

o Termín národní přehlídky (vždy v první polovině listopadu) 

o Popis projektu – dokument Výboru PP „Pravidla PP“ 

aktualizovaná Výborem PP (pozor popis projektu vyžaduje 

fyzické napsání do systému, nám se to nepodařilo zkopírovat, 

takže nenechávat na poslední chvíli, vlastní systém není 

pružný, takže se neustále čeká na načítání)  

o Rozpočet projektu 

o Lektoři pro žáky a učitele – jmenovitě dodává Výbor PP 

o Žádost neakceptuje všechny prohlížeče, problém byl s Internet 

Explorer (problematicky se do žádosti vpisovalo a nešlo nic 

vkládat z prostředí počítače), prohlížeč Mozilla Firefox byl OK.   

 

b) Zažádat v září o dotaci Ministerstvo kultury, konkrétně odbor REGIONÁLNÍ A 

NÁRODNOSTÍ KULTURA vyhlašuje vždycky v září (většinou je příjem žádostí do 

cca 15-20.9.) různé dotační tituly na podporu kulturních akcí (pro zdravotně 

postižené, pro etnika, pro profesionální soubory, folklor... a PRO 

NEPROFESIONÁLNÍ UMĚLECKÉ AKTIVITY). Zkusit to podat, byť školám 

běžně nepřispívají, ale čas od času to může vyjít. Pro akce např. v roce 2017 je třeba 

žádat v září 2016, výsledky jsou v lednu/ únoru následujícího roku. Dotace nese název 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - ORNK (tj. odbor regionální a národností 
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kultury) Neprofesionální umělecké aktivity. https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-

vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-1212.html 

c) V červnu rozeslat školám přihlášky, aktuálně platná pravidla a informace o 

obsahu a organizaci 

 Doporučuje se přihláška on-line se všemi údaji (stravování, ubytování, 

soutěže) 

d) Do 15. října zpracovat přihlášky z jednotlivých škol a poslat aktuální informace 

přihlášeným školám  

 

2. Povinnosti pořadatelské školy po ukončení národní přehlídky 

a) Uložit do archivu PP (stránky PP a záložka archiv) 

 žádost o dotaci vygenerovaná v PDF z prostředí MŠMT  

 Pravidla PP 

 Organizace PP 

 Rozpočet PP (povinně výše dotace z MŠMT, ostatní předat elektronicky 

pořádající škole) 

 Scan propagačních materiálů (pozvánka, plakát…)  

b) Předat důležité zkušenosti z přípravy a průběhu PP škole, která je následujícím 

pořadatelem 

 

 

 

          

           

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-1212.html
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2016-1212.html

