
V Odbor předškolního, základního, základního 
uměleckého a speciálního vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 5 
118 12 Praha 1 

V Praze dne 26. 2. 2020 
Č.j.: MSMT- 34 333/2019-2 
Počet stran: 6 + 12 

ROZHODNUTÍ Č. 0001/9/SOU/2020 

O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 

(dále jen ,,Rozhodnutí") 

Vydané dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
S § 14 odst. 4 Zákona č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana (dále jen „MŠMT“ či 
,,ministerstvo" nebo „poskytovatel dotace") jakožto správním orgánem podle § 14 odst. 2) 
rozpočtových pravidel pro právnickou osobu: 
Název: Ústecký kraj 
Právní forma: kraj 
Adresa Sídla: Velká Hradební 3118/48, 400 00 Ústí nad Labem 
ıčoz 70892155 
Číslo účtu příjemce: 20095-8423411/0710 
Účeıøvý znak; 331 66 Kód kraje: 42 
Poskytovatel v souladu s § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel v řízení O poskytnutı 
dotace uvedené právnické osobě (dále jen ,,příjemce”) přijaté dne 18. 10. 2019 vrámci 
rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vzájmovém 
vzdělávání pro rok 2020, č. j. 9 704/2019-5 (dále jen ,,Výzva") rozhodl takto: 

ı ıv ı DQTACE SE ZCELA PQSKYTUJE A STANOVI SE UCEL A TYTO PODMINKYZ 
Část I 

1. Výše dotace (poskytovaná částka dotace): 

Dotace celkem: 4 015 000 Kč 
Z toho na sportovní soutěže: 2 140 000 Kč 
Ostatní osobní náklady (dále jen ,,OON) Z dotace celkem: 1 328 000 Kč 

2. Specifikace projektu, na jehož realizaci se dotace poskytuje: 
Název: Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 
2020 
Identifikační číslo: 0001/9/SOU/2020
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V Odbor předškolního, základního, základního 
uměleckého a speciálního vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 5 
118 12 Praha 1 

3. Účel dotace 

I 

vv 
Úče em poskytnutí dotace je podpora Soutezí a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol, 
které úzce navazují na vzdělávací oblasti a obory a Soutěže odborné a tvůrčí vzájmovém 
vzdělávání v souladu S § 111 odst. 2 školského zákona a vyhláškou č. 55/2005 Sb., 

O podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen 

„účel dotace") 

4. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo 
Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2020. 

část ıı 
Podmínky použití dotace 

Užití dotace 

1. Příjemce je povinen užít dotaci v souladu S platnými právními předpisy České republiky 

(dále jen „ČR“) a Evropské unie (dále jen „EU“), S tímto Rozhodnutím a podmínkami použití 
finančních prostředků Z dotace v souladu s projektem, který je nedílnou součástí Rozhodnutí. 

2. Příjemce je povinen dotaci poskytnutou na základě tohoto Rozhodnutí přidělit právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol nebo školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku 
(dále jen „právnické osoby“), které jsou uvedeny v žádosti a je organizátorem příslušného kola 
Soutěže. 

3. Příjemce je povinen zavázat právnické osoby k dodržení účelu dotace. 

4. Příjemce je povinen právnické osoby Zavázat, aby v případě nedodržení účelu dotace vrátily 
poskytnutou dotaci V plné výši, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy jim muselo být objektivně 
zřejmé, že účel dotace nebude možné naplnit. V případě vrácení dotace v uvedené lhůtě, nebude 
nedodržení účelu dotace nijak Sankcionováno. 

5. Příjemce je povinen Zajistit, že při použití dotace budou právnické osoby postupovat 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek. 

6. Příjemce je povinen zajistit, že právnické osoby nebudou hradit stejné náklady Z více zdrojů. 

Další podmínky použití dotace 

7. Prostředky dotace lze použít pouze k úhradě nákladů souvisejících se zajištěním okresních 
a krajských kol roku 2020, vzniklých od 1. ledna 2020, které budou uhrazeny nejpozději do 
31. 12. 2020. 

8. Poskytnutí finančních prostředků Z dotace bude probíhat formou bankovního převodu, 
pricemž platba bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti, a to na bankovní 
účet kraje.
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9. Příjemce nesmí Z finančních prostředků dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby 
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby S pojené S realizací účelu dotace podle 
schváleného rozpočtu dotace. 

Q‹ fiw m t III 

Povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen při použití dotace postupovat v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a O změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

vv ve znění pozdejsích předpisů. 
2. Spolufinancováníje dovoleno. 

vı Dalsı podmínky 
3. Příjemce je povinen zavázat právnické osoby k použití dotace pouze na ostatní osobní 
náklady a Ostatní neinvestiční výdaje související se zajištění okresních a krajských kol Soutěží. 
Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita 
v rozporu s touto podmínkou. 

4. Příjemce je povinen dodržet členění dotace uvedené na Rozhodnutí a právnické osoby 
zavázat k témuž. 

5. Příjemce je povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně a právnické osoby 
zavázat k témuž. 

6. Příjemce je povinen v účetnictví dotaci sledovat řádně a odděleně a právnické osoby zavázat 
k témuž. 

7. Příjemce je povinen dotaci používat v období, na které je dotace určena a právnické osoby 
zavázat k témuž. 

8. V případě, že bude příjemce žádat O změnu Rozhodnutí vsouladu § 140 rozpočtových 
pravidel, muze požadovanou změnu realizovat až poté, co mu bude doručeno Rozhodnutí 
o změně Rozhodnutí. 
9. Příjemce dotace musí prezentovat finanční podporu ministerstva vinformačních 
materiálech nebo předmětech, které souvisejí spodpořeným projektem, a jsou určené 
pro veřejnost.

ı Vedení učetnictví 
10. Příjemce je povinen zavázat právnické osoby, aby příjmy a výdaje související S účelem 
dotace, sledovali v účetnictví odděleně a právnické osoby zavázat k témuž. 
11. Příjemce je povinen Zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k účelu dotace splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví [S výjimkou 
písmene f) tohoto ustanoveníj, a aby předmětné doklady byly Správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvanlivost a zavázat právnické osoby k témuž.
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12. Příjemce je dále povinen účetní Záznamy vztahující se k účelu dotace dokládat 
při následných kontrolách prováděných oprávněnými orgány, a tyto doklady uchovávat 
nejméně po dobu 10 let od roku následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu vypořádání 
dotace a Zavázat právnické osoby k témuž. 

Kontrola 

13. Kontrola použití dotace bude probíhat v souladu se souvisejícími právními předpisy. 

14. Příjemce je povinen postupovat v souvislosti S výkonem kontroly dle platných právních 
předpisů. 

15. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinnosti vyplývajících Z tohoto Rozhodnutí 
nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující 

sekposkytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící k poskytnuté dotaci realizaci 

projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů O realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným 
kprovádění kontroly. Těmito orgány jsou především poskytovatel dotace, Ministerstvo 
financí, orgány finanční Správy a Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné 
k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR. 

16. Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace písemně o všech provedených 
auditech a kontrolách, které související S poskytnutou dotací, ze Stranyjiných subjektů, a to ve 
lhůtě 15 pracovních dní od ukončení kontroly či auditu. 

17. Příjemce dotace je povinen poskytnout veškeré informace ovýsledcích kontrol včetně 
kopii protokolů Z kontrol, které souvisejí S poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných 
nebo uložených nápravných opatření a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo 
ve lhůtě stanovené poskytovatelem. 

ıv ı ı vı Vyuctovanı a vyporadání dotace 

18. Příjemce je povinen provést vyúčtování dotace v souladus podmínkami tohoto 
Rozhodnutí. 

19. Příjemce je povinen do formuláře vyúčtování ve stanoveném termínu uvést všechny 
předepsané údaje dané formulářem Zveřejněným na internetových stránkách ministerstva 
týkající se výše uvedené Výzvy. 
20. Příjemce je povinen zaslat ministerstvu - odboru předškolního, základního, základního 
uměleckého a speciálního vzdělávání souhrnné vyúčtování dotace na předepsaném formuláři 
do 15.2.2021. 

21. Příjemce je povinen Zaslat ministerstvu - odboru předškolního, základního a základního 
uměleckého a speciálního vzdělávání souhrnnou závěrečnou zprávu do 15. 2. 2021. 

22. Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat se státním rozpočtem podle ustanovení 
§75 Zákona č. 218/2000 Sb. a dle platné vyhlášky vydané Ministerstvem financí k jeho 
provedení. 

23. Příjemce zašle nevyčerpané nebo vrácené finanční prostředky, a to na:
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a) výdajový účet ministerstva č. 0000821001/0710, pokud příjemce vrací nevyčerpané 
prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, 

b) účet cizích prostředků ministerstva Č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce vrací 
nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

c) příjmový účet ministerstva č. 19-0000821001/0710, pokud příjemce zasílá prostředky, 
které právnická osoba vrátila do rozpočtu kraje jako sankci za porušení rozpočtové kázně. 

24. Příjemce je povinen finanční prostředky Z dotace vrátit takto: 

a) do 15. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta, pokud je výše nevyčerpané 
dotace alespoň 5 % Z dotace a její minimální výše je 1 000 Kč, 

b) v termínu do 50 dnů od nabytí právní moci platebního výměru nebo od připsání 
finančních prostředků na účet kraje, podle toho, která skutečnost nastane později. 

Příjemce je povinen předem vyrozumět poskytovatele dotace O vrácení finančních prostředků 
souvisejících s poskytnutou dotací a současně zaslat avízo na aviza@msmt.cz. 

Uchovávání dokumentů 
25. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související S realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let od roku následujícího po roce, v němž došlo 
k finančnímu vypořádání dotace. ' 

část ıv 

Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně 

Není-li vdalším ustanovení uvedeno jinak, představuje porušení povinností a podmínek 
uvedených vtomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 
1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových pravidel a výše odvodu za porušení rozpočtové kázně 
činí v souladu s ustanovením § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel částku, v jaké byla 
rozpočtová kázeň porušena. 

Poučení 
Proti tomuto Rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí je přiložená žádost S projektem.
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Rozdělovníkz 

1. Spis sp. Zn. MSMT- 34 333/2019-2 
2. Účastník řízení: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 O1 Ústí nad Labem, IČO: 

70892156, do datové schránky. 

Vypraveno dne: viz časový údaj na obálce datové Zprávy 

Nedílnou Součástí tohoto Rozhodnutíje přiložená žádost S projektem.
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i 

Ústecký kraj 
“ ıčoz ˇ 70892156 
Í Adresa: Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem Centrum 
Kraj: Ústecký kraj I 
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Finanční úřad pro Ústecký kraj - územní pracoviště Ústí nad Labem



KAPITDLY PROJEKTU DETAILNÉ 

1. Základní údaje O projektu 

ZÁKLADNÍ (IDM: 0 PROJEKTU 

Název projektu (soutěže) 

Reallzace od 
Realizace do 
Účel dotace 
Uveďte předpokládaný počet účastníků 
soutěží 

Uvedłe předpokládaný celkový počet 
okresních kol 

ˇ" " 

Uvedte předpokládaný celkový počet 
krajských kol 

uvęłnz piøapøıúáflnný pøčzı xøncčžı 

lfořádánl okresnlch a kraiských soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašenych 
MŠMT v 

Usteckém kraji 

1.1.2020 

31.12.2020 

Realizace okresních a krajských kol Soutěží v roce 2020 

47714 

337 

58

46



Í 

, _ ,

l

I

i 

1' 

Popis projektu (v rouıhu max. ZM - 

Podrobnější informace o projektu vložte do 
É příloh) 

v ' .. vv ˇ Krajsky úrad Usteckého kraje je poveren MŠMT ČR organizací skolních, 
okresních a krajských kol soutěži, které jsou vyhlášeny a Spoluvyhlašovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (viz věstník ,.VyhláŠení 
soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020". 
Realizací okresních kol soutěží Typu A, B byly pověřeny v každém okrese 
domy dětí a mládeže a Střediska volného času. Realizací krajských kol 
soutěží Typu A, B byl pověřen Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem a níže uvedené 
školy. 

Školní kola soutěží zajišťují základní a střední Školy. Okresní a krajská kola 
předmětových soutěží organizačně zajišťují domy děti a mládeže, střediska 
volného času pověřené základní a střední Školy v Ústeckém kraji, které 
jsou podporované krajským úřadem. Každoročně jsou soutěže finančně 
dotovány Z MŠMT ČR Z dotace ze státního rozpočtu České republiky k

, zabezpečení okresních a krajských kol vyhlašovaných MSMT (program 
„Rozvojový program MŠMT CR - Podpora okresních a krajských kol soutěží 
a přehlídek v zájmovém vzdělávaní pro daný školní rok"). 

Umělecké Soutěže organizují v rámci Ústeckého kraje základní umělecké 
Školy. Finančně jsou podporovány stejně jako výše jmenované předmětové 
Soutěže. 

v ˇ ı Okresní kola sportovní soutěže na rok 2020 budou zajisťovat domy detí a 
mládeže a střediska volného času pověřené organizováním okresních kol. 

Krajská kola sportovních soutěží bude organizovat v roce 2020 krajská 
rada AŠSK ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem. Organizátoři sportovních 
soutěží budou finančně podporováni Z prostředků výše uvedené dotace Z MŠMT ČR. Okresní či krajská kola předmětových, uměleckých, sportovních 
a kulturních Soutěží včetně olympiád a přehlídek budou organizovat pro 
Krajsky úřad Ústeckého kraje ve školním roce 2019/2020 tyto organizace: 
' Středisko volného času Domeček, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková 
organizace 
- Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace 
- Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace 
- Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávaní pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
- Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace 
- Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, Plešivecká 1863/15. 
příspěvková organizace 
ˇ Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 
- Gymnázium a Střední odbomá škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem. příspěvková Organizace 
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková 
organizace 
- Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 
příspěvková organizace 
- Gymnázium Teplice, ČS. dobrovolců 11, 415 01 Teplice 
- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická. Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední Zdravotnická škola, Most, 
příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 
- Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. 
Resslova 5, 400 11 Ústí nad Labem 
- Obchodní akademie a jazyková škola S právem státní jazykové Zkoušky, 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad 
Labem-centrum, 400 01 Ustí nad Labem 
- Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, Boženy Němcové 873/2, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice 
~ Krajská rada AŠSK, adresou Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 
3282/3, příspěvková organizace 

Dle informace od Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol 
České republiky se bude ve školním roce 2019/2020 pořádat v ZUŠ 
Litvínov Ústřední kolo soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních 
gymnázií ČR ve hře na Smyčcové nástroje. Dále se bude konat v Ústeckém 
kraji Ústřední kolo Matematické olympiády kat. ,,Z9" a „B“ v Gymnáziu 
Teplice a Ústřední kolo soutěže ve Středoškolské odborné činnosti ve Vyššı odbomé škole ekonomické, Sociální a Zdravotnické, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škole a Střední Zdravotnické škole, Most.

z



3. Rozpočet 

Celkové náklady projektu v Kč 

Celková požadovaná dotace z MŠMT v Kč 
Z toho na sportovní soutěže v Kč 

Požadovaná dotace z MŠMT na osobní náklady v Kč 
Z toho osobní náklady na sportovní soutěže v Kč 

Financování z jiných zdrojů 

4 l*ıˇ`içmi‹“m'“ snııhnıťv k pr0j‹>lšlu 

ı›OvıNNA §›RıLoHA - ZDE vı.ożˇ[E sEzNA_M sO_uˇ[Ezı, KTERE SE POŘADAJÍ NA OKııEsNıcH 
A KRAJSKYCH KOLECH - VCETNE ROZPOCTOVE CASTI - OON A ONIV 
NEOPOMENUTELNOU SOUČÁSTÍ ̌PŘÍLOI-ı\_‹ č.2ˇ1,E TA_BuLKA s ÚDAJI O KONEČNÝCH 
PRı|EMcıcH DOTACE - SKOLY A SKOLSKA ZARIZENI, KTERYM BUDOU PREVEDENY 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z KRAJE 
Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Dokıııneııty Orgaııizace 

Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Název souboru 
Datum nahrání 
Typ dokumentu 

Statistika Za rok 2018 (PDF, 1.2 MB) 

3.10.19 12:59 

PDF 

Výroční Zpráva 2017/2018 (PDF, 1.46 MB) 

16.10.19 16102 

PDF 

Povinná příloha Č. 1 (PDF, 406.08 kB) 

17.10.19 09:40 

PDF 

Povinná příloha Č. 2 (PDF, 1.02 MB) 

17.10.19 09:40 

PDF 

výroční zpráva UK (PDF, 8.39 MB) 
5.6.18 07x42 

a) Roční zpráva 

Statistika za rok 2017 (PDF, 357.55 kB) 

17.5.18 08:48 

a) Roční Zpráva 

4015000 
4015000 
2140000 

1328000 

766000

0



Zástupci organizace 
í jméno lng. Milan Zemaník (Ředitel krajského uradu) - statutární Zástupce 
ˇ Telefon +420475657111 
E-mail urad@kr-uStecky.cZ 

Adresa 
, 
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem 

ıv
I

l 

lrjméno Mgr. Petra Vaverková (Vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy volného času) WI 

Ě Tęıeføn 
= 

+420475657951 ' 

E-mail vaverkova.p@kr-ustecky.cz 

Adresa Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad Labem 

jméno Oldřich Bubeníček (Hejtman Ústeckého kraje) 
9. .

I 
' Telefon 

E-mail 

Adresa 

Prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního 

Ť +420 475 857 723 
bubenicek.O@kr-uStecky.cZ 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku 
Žadatel potvrzuje že 

- projekt schválil a doporučil k předložení na MŠMT 
- všechny údaje v projektu jsou úplné a pravdivé 
- projekt není financován Z ESF 
- výsledkové listiny v žádosti uvedených Soutěží zveřejní podle instrukcí MŠMT v informačním 
Systému na adrese httpS://Souteze.mSmt.cz/. Výsledky budou v informačním systému MŠMT 
evidovány po dobu 10 let. 

Razítko a podpis žadatele: 

Jméno a příjmení: Ing. Milan Zemaník 

Podpis: ..................................... _. 

x
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Elektronicky podıpsùıo 

Pří z Rozvojový program Podpora okresních a krajských kol soutvø IO a přehlídek v zajmovém vzdělávání v roce 2020 Povinná příloha Č. 1 
Rok 2020 

Í Kraj Ústecký kraj
I 

Nespoıtovní soutěže 

Předpokládany Celková 
` 

1

I 

Soutěž Kolo Kategorie počet požadovaná Z tccıgou 
\ 

účastníků dotace v Kč
p Matematická 7 okresních 

Z5_Z9 2600 76000 26000 olympıáda kol Ž_ Ž 
j 

y _ Matematická 
L 
olympiáda 

krajské 
kola 29 10 18000 8000 

olympiáda 

` 

Matematická krajské 
kolo A, B,C 40 32000 12000 

olympiáda 
Matematická krajské 

kolo P 5 18000 8000 
Fyzikální 
olympiáda 

krajské 
kolo A 25 22000 7000 

Fyzikální 
olympiáda 

krajské 
kolo B,C,D 20 22000

i 

7000 
Fyzikální 
olympiáda 

7 okresních 
kol E,F 300 80000 20000 

Fyzikální 
olympiáda 

7 okresních 
kol G 50 16000 6000 

Fyzikální 
olympiáda 

krajské 
kolo E 10 

3 

15000 5000 
Chemická 
olympiáda 

krajské 
kolo B 10 15000 5000 

Chemická 
olympiáda 

krajské 
kolo C 10 15000 S000 

Chemická 
olympiáda 

7 okresních 
ı‹øı E' F 200 75000 15000 

Chemická 
olympiáda 

krajské 
kolo E 10 15000 5000 

Chemická 
olympiáda 

krajské 
kolo D 10 15000 5000 

Chemická 
olympiáda 

krajské 
kolo A 10 23000 8000 

Chemická 
olympiáda 

7 okresních 
j 

kol G 10 18000 8000 
Biologická 
olympiáda 

krajské 
kolo A 30 23000 8000



Biologická krajské 
kolo

B
l 

20 23000 8000 

olympiáda 
Biologická

` 

y 

olympiáda y 

7 okresních 
kol

C 500 80000 20000 

Biologická 
olympiáda 

krajské 
kolo

C 30 21000 6000 

3 

Biøıøgınká
1 

ýolympiáda 

7 okresních 
kol

D
W 

600 
l

i 

80000 20000 

` Biologická 
olympiáda 

krajská 

y 

kolo
D 20 16000 6000 

Olympiáda v 
českém jazyce 

7 okresních
` 

kol 
ZŠ 230 60000 15000 

Olympiáda v 
lčeském jazyce 

7 okresních SŠ 120 50000 10000 

L kol 
y

4 

Olympiáda v
Ž 

J 

českém jazyce Lk krajské ZŠ
l 

20 20000 5000 

Olympiáda v krajské 
kolo 

olo _ 

SŠ 20 20000 5000 

českém jazyce 
Dějepisná 
olympiáda 

7 okresních 
kol 

ZŠ 220 75000
l 

25000 

ŽDějepisná krajské 

yolympiáda j 

kolo 
ZŠ 30 22000 7000 

Středoškolská 7 okresních 

odborná činnost 3 
kol

y 

SŠ 70 48000 18000 

Středoškolská 
odborná činnost 

krajské 
kolo 

SŠ 50 36000 15000 

Y Matematický 7 okresních ZŠ
l 

10500 9000 4000 

Matematický 
Wklokan kol Á 

7 okresních SŠ 3600 12000 4000 

klokan Ý kol 

SCJ- Německý 7 okresních ZŠ l., Š l., ZŠ 160 

jazyk køı ıı., G ıı., SŠ ııı. Ý 
75000 25000 

ˇscı- Německý Krajská 
` 

Zš ıı. A, G 

jazyk køıø 11.8, SŠ ııı. 
40 30000 10000 

7 okresních 
kol 

LA,LB,lLA, 

SCJ- Anglický jazyk ll.B, lll.A, lll.

C 
l 

l_ 

400 80000 20000

l 

V

_ 

SCJ- Anglický jazyk 
krajské 
kolo 

ll.A, ll.B, ll.C, 

HLA,lH.C 
30 30000 10000 

SCJ- Francouzský 
jazyk 

krajské 
kolo 

ZŠ/VG 1, VG2 30 27000 7000 

SCJ- Francouzský 
iaıvk O 

krajské 
kolo 

SŠ ı, ıı 
20

l 

21000 6000 

1 

SCJ- Španělský
1 

íiaıvk 0 

krajské 
kolo 

SŠ I, SŠ ıı, SŠ 20 21000 6000 

SCJ- Ruský jazyk 
krajské 
kolo 

Zš/ve 25 22000 7000

l

J



SCJ- Ruský jazyk 
kolo 

krajské SŠ ı, ıı, SS 
25 2 1000 6000 

Pythágoriáda 7 okresních 
kol Zšave 35000 15000 

Dětská Scéna - 
přehlídka 
dětského divadla 

7 okresních Z 
kol 

Š, G, ZUŠ, 
SVČ 60000 20000 

Dětská scéna - 
přehlídka 
dětského divadla 

krajské Z 
kolo 

Š, G, ZUŠ, 
Svč 48000 13000 

Evropa ve škole krajská MŠ, ZŠ, SŠ, 
køıø vŠ, ZUŠ, Svč 45000 15000 

Mistrovství 

grafických 
předmětech 

republiky v _ _ 
krajské 
kolo SŠ 25000-z v-- 10000 

vv Soutez v 
programování 

3 okresní 
kola ZŠ, ve, SŠ 55000 15000 

Soutěž v 
programování 

krajské 
kolo ZŠ, SŠ 35000 15000 

Soutěž ve hře na 
klavír 

Sól ových 12 
7 okresních věkových 

køl kategorií + 4 
čtyřruční 

15500 3500 

Soutěž ZUŠ ČR ve 
hře na Smyčcové 
nástroje 

7 okresních 
kol 15500 3500 

Soutěž ZUŠ ČR ve 
hře na Smyčcové 
nástroje 

krajské 
kolo 15500 3500 

Soutěžní přehlídka 
jazzových souborů a 
ostatních orchestrů 

7 okresních 
kol 15500 3500 

Soutěžní přehlídka 
konzervatoři a 

ČR ve hře na 
Smyčcové nástroje 

hudebních gymnázií 7 okresních 
kol 15500 3500 

Soutěžní přehlídka 
literárně- 

dramatického oboru 

7 okresních 
kol 15500 3500 

vv Soutezní přehlídka 
literárně- 

dramatického oboru 

krajské 
kolo 15500 3500 

Soutěž ve hře na 
kytaru pro ZUŠ 

7 okresních 
kol 15500 3500



Souteznı prehlıdka kra.Ské 

ZUŠ 
k0|O

` 

v v v
l 

výtvarného oboru 
J 4 kategorie 677 15500 3500 

Souteznı prehlıdka 7 okresních 

ý 

orchestry
0 ZUŠ pro dechová k | 

So 15500 3500 

Přírodovědný 5 okresní Z 8, 9; SŠ 2000 5000 

klokan ý 

kola 
r 

_* 

1000 

Celostátní 
přehlídka školních 
dětských 

r 

pěveckých sborů 
køıø Svč, DDM 

krajské ZŠ, G, ZUŠ, 300 5000 0 

Mezzochori - 
přehlídka 
středoškolských 
pěveckých sborů 

krajské v 

kolo 
SS

ý 

__ 300 5000 0 

r 

Celkem 
25740 ` 1 875 Doo K č ` 562 000Kč 

Sportovní soutěže 

Soutěž UC 351111! otace v Kc 

Předpokládaný Celková Z 
Kolo Kategorie počet požadovaná 

tom 90"
K 

'ˇ 'kú á ˇ\ ˇ“ 
__ 

_`1
l 

_ , 
,“ _ 

k 
' h 

Atletıcke vıceboje l/((3 

resmc 
ll.

I 

455 49000 18100 

Florbal 
7 okresních 'L 

J kol 
660 61000 20600 

Miniførbaı 
7 °k'eS"Í°h 

I., ıı. 

kol 
1318 84000 31100 

. , 

l 

7 okresních
l 

Prehazovana ko' 
ll. 590 50000 19600 

,. , 
7 okresních 

V _ 

ybıjena [kol 
Il 985 64900 23600 

7 okresních 
kol 

IV. 
Atletické víceboje

l 

645 76000 26600 

Atletika - 

\přeSpolní běh 
7 okresních 

lll., lV. 
kol 

863 64500 22100 

Baskeıhaı 
7 °k'e5"Í°h 

ııı., ıv. 

ý 

kol 
857 97300 38100 

Fıørbaı 
7 °k'°5"Í°h ııı., ıv. 
kol 

1716 122500 38600 

Házená 
7 °k'°5"'°h 

ııı., ıv. 
kol 

465 65300 26800 

I l 

Miniførhaı Ĺ;ìk'°5"'°h ııı., ıv. 1191 84000 34600



Pohár rozhlasu 7 okresních 
kol 2290 189500 53600 

Stolní tenis 7 okresních 
kol 460 53000 17800 

Volejbal 7 okresních 
kol 745 67000 25600 

Atletika - 

přespolní běh 
7 okresních 
kol 335 81500 17600 

Atletika - 

Středoškolstký 
atletický pohár 

7 okresních 
kol 772 107 100 38200 

Basketbal 7 okresních 
kol 549 81200 28800 

Florbìí "` 7 okresních 
kol 882 'ˇ93500 29600 

Fotbal 7 okresních 
kol 679 76000 24300 

Házená 7 okresních 
kol 403 58000 18800 

Plavání 7 okresních 
kol 250 40000 12800 

Stolnitenis 7 okresních 
kol 299 47000 14800 

Volejbal 7 okresních 
kol 549 77700 28800 

Atletické víceboje Krajské 
kolo 56 10000 5000 

Florbal Krajské 
kolo 120 8000 4000 

Minifotbal Krajské 
kolo 224 7500 7500 

Přehazovaná Krajské 
kolo 80 6500 3000 

Vybíjená Krajské 
kolo 96 10000 6000 

Atletické víceboje Krajské 
kolo 70 21000 6000 

Atletika - 

přespolní běh 
Krajské 
kolo 192 10000 5000 

Basketbal Krajské 
kolo _ 

336 30000 15000 

Florbal Krajské 
kolo 400 30000 15000 

Házená Krajské 
kolo 300 15000 5000



Minifotbal 
Krajské 

III. IV. 200 
kolo

' 
12000 5000 

Pohár rozhlasu 
Krajské 
kom 

Ill., IV. 320 35000 10000 

Stolní tenis 
Krajské 

lll., IV. 120 
kolo 

13000 5000 

Volejbal 
Kmiské 

ııı., ıv. 300 
kolo 

20000 10000 

Atletika - 

přespolní běh 
Krajské V. 96 
kolo 

5000 3000 

Atletika - 

Středoškolstký 
atletický pohár 

Krajské 
. 

140 
kolo

V 15000 5000 

Basketbal 
Krajske _- V., 168 
kolo 

20000 10000 
ˇ* 

Florbal Krajská Køıø . 

` 120< 16000 8000 

Fotbal Krajské kolo 128 
.< 

17000
2 

7500 

Házená < Krajské kolo . 
200 13000 5000 

Plavání Krajské kolo . 
100< 12000 6500 

Stolní tenis Krajská køıø 
` 

_ 
80< 8000

` 3000 
I 

Volejbal Krajské kolo 
j 

. 
190< 16000 5000

j 

Celkem 21 974 2 140 000 Kč 7 66 000 Kč 

Celkem za všechny soutěže v kraji j 

47 714 4 015 000 Kč 1 328 000 Kč 

Žadatelé o dotaci Šškoly a školská zařízené) 
IČO Skola Požadovaná výše 

(v Kč) 
dotace 

71294147 
Středisko volného času Domeček, 
Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková 
Organizace 

364 500 

46071253 
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 409 500 

70226601 

70, příspěvková organizaceŮ 

Dum děti a mladeže, Zatec, Obrancu mıru 
638, příspěvková organizace 

523 000 

75150131 
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další 
vzdělávaní pedagogických pracovníků, 
Usti nad Labem, příspěvková organizace 

932 000 

70949565 
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 
344/38, příspěvková organizace 

482 000 

62769693 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, 
Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 
J›říSpěvková organizace 

496 000 

72059419 
Středisko volného času, Most, 
Albrechtická 414, příspěvková organizace 

389 000



44555512 
Gymnázium a Střední odbomá škola dr. 
Václava Šmejkala, Ustí nad Labem, 
příspěvková organizace 

52 000 

46773495 
Střední škola pedagogická, hotelnictví a 
Služeb, Litoměřice, příspěvková 
organizace 

17 000 

00831085 
Základní umělecká škola Evy Randové, 
Ustí nad Labem, W. Churchilla 4, 

g 

příspěvková organizace 
160 000 

61515451 Gymnázium Teplice, CS. dobrovolců ll 
415 01 Teplice

9 42 000 

49872427 

Vyšší odbomá škola ekonomická, Sociální 
a Zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední 
Zdravotnická škola, Most, příspěvková_ 
organizace, Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 
01 Most 

14 000 

00082201 
Střední průmyslová škola, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace, Resslova 
5, 400 11 Ústi nad Labem 

24 000 

44556969 

Obchodní akademie a jazyková škola S 

právem státní jazykové Zkoušky, Ustí nad
k Labem, příspěvková organizace, Pařížs 

1,670/15, Ustí nad Labem-centrum, 400 
Ustí nad Labem

á 
01 

l00 000 

46773312 
Základní škola Litoměřice, Boženy 
Němcové 2, Boženy Němcové 873/2, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice 

10 000 

Celkem Za kraj 4 015 000 Kc




