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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Dotační program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů 
žáků“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Pokračování programu v roce 2019

Nárok na rozpočet:
500 tis. Kč zařazeno v návrhu rozpočtu na r. 2019

Projednáno:

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

Dne: 24. 10. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 79/VVVZ/2018

Rada ústeckého kraje 

Dne: 12. 12. 2018 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/55R/2018

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 priloha 1.pdf Dotační program "PAŽIT 2019" U

16.1-2 Název: bod 16.1 priloha 2.pdf Vymezené oblasti pro ozdravné 
výchovně vzdělávací pobyty U

16.1-3 Název: bod 16.1 priloha 3.pdf Vzor žádosti o dotaci U

16.1-4 Název: bod 16.1 priloha 4.pdf Vzor čestného prohlášení U

16.1-5 Název: bod 16.1 priloha 5.pdf Vzor závěrečné zprávy U

16.1-6 Název: bod 16.1 priloha 6.pdf Vzor finančního vypořádání U

16.1-7 Název: bod 16.1 priloha 7.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

a) Dotační program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů 
žáků“ dle přílohy 1 tohoto usnesení
b) vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty dle přílohy 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o dotaci dle přílohy 3 tohoto usnesení
d) vzor čestného prohlášení dle přílohy 4 tohoto usnesení
e) vzor závěrečné zprávy dle přílohy 5 tohoto usnesení
f) vzor finančního vypořádání dle přílohy 6 tohoto usnesení
g) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 7 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Cílem dotačního programu "PAŽIT" (dále jen „program“) je podpořit ozdravné výchovně vzdělávací pobyty 
žáků základních a středních škol, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela odlišného od 
běžného školního programu. Ozdravné výchovně vzdělávací pobyty mohou být uskutečněny na území 
Ústeckého kraje, a to pouze v zařízeních poskytujících ubytovací služby, která se nacházejí v oblastech s 
vyhovující kvalitou ovzduší. Tyto oblasti byly určeny na základě mapy průměrných koncentrací znečištění 
ovzduší kalendářních let 2012 -2016, dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického 
ústavu.

Žadatelem o dotaci může být základní a střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj.

V průběhu pobytu je žadatel povinen zajistit pro žáky vzdělávací program zaměřený na některou z 
následujících oblastí:
- poznávání fauny a flory (např. myslivost, lesnictví, rybářství)
- poznávání kultury, historie
- praktické činnosti (rukodělná tvorba)
- pohybové, rehabilitační a sportovní aktivity (např. turistika, jezdectví)
- environmentální výchova
- prevence sociálně patologických jevů

Maximální výše poskytnuté dotace jednomu žadateli je 35 000 Kč, přičemž výše dotace pro jednoho žáka je 
150 Kč/den pobytu. Délka pobytu je stanovena minimálně na 4 dny (3noci) a maximálně na 5 dní (4 noci). 
Zachována zůstává podmínka poskytnutí dotace ve vztahu ke konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní 
rok. Pokud se žák v jednom kalendářním roce zúčastní více výchovně vzdělávacích pobytů, nebude moci 
žadatel ve vztahu k tomuto žákovi další dotaci požadovat. S možností rozšíření výběru zařízení 
předpokládáme zvýšení zájmu o poskytnutí dotací. Z tohoto důvodu byla v Programu stanovena maximální 
výše dotace pro jednoho žadatele, a to 35 000 Kč, což umožní, aby se do Programu mohl zapojit větší počet 
škol.

Od roku 2003 Ústecký kraj tento program vyhlašuje každoročně.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 12. 12. 2018 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje dotační program schválit tak, jak je 
uvedeno v návrhu na usnesení.
Dále RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
(zveřejnění) tohoto dotačního programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje za 
předpokladu schválení tohoto dotačního programu ZÚK na zasedání dne 28. 1. 2019. Bylo požádáno o 
prodloužení termínu jak zveřejnění, tak předložení k projednání v ZÚK. Nový termín: do 15. 3. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 14. 2. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 14. 2. 2019


