
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.9

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 36 písm. c) a d), § 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Finanční objem dle rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 (1.547.000,- Kč, § 3299, položka 5901), uplatněno 
v návrhu rozpočtu na rok 2021

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 078/17R/2021

Přílohy: 

15.9-1 Název: bod 15.9 priloha 1.pdf
Dotační program "Prevence 
rizikového chování v Ústeckém kraji v 
roce 2021"

U

15.9-2 Název: bod 15.9 priloha 2.pdf Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci U

15.9-3 Název: bod 15.9 priloha 3.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

15.9-4 Název: bod 15.9 priloha 4.pdf Vzor závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání projektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021" dle přílohy 1 tohoto 
usnesení
2. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu "Prevence rizikového chování v 



Ústeckém kraji v roce 2021" dle přílohy 2 tohoto usnesení
3.vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 tohoto usnesení
4. vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021" je určen k zajištění 
spolufinancování aktivit v oblasti prevence nežádoucích jevů, začlenění programů prevence rizikového 
chování do výuky a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování dětí a 
mládeže pro rok 2021 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Konkrétní účely, na které mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty:
1. Začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do výuky – spolupráce s 
konkrétním poskytovatelem certifikovaných programů primární prevence (lze hradit financování realizace 
konkrétního programu certifikovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – přímá práce se 
skupinou);
2. Dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem v oblasti prevence rizikového chování s návazností na 
minimální preventivní program školy, realizována samotnou školou, školním metodikem prevence – např. 
soubor několika přednášek, seminářů různých lektorů, vedení navazujících aktivit, projektové dny, zapojení 
třídních učitelů do práce se třídou, zapojení a spolupráce vedení školy (lze hradit lektorné, materiál, cestovné 
lektorů, dohody o provedení práce pro lektora, dohody o provedení práce pro školního metodika prevence);
3. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení 
rizikových projevů chování (lze hradit lektorné nebo dohody o provedení práce za semináře, školení pro 
pedagogický sbor);
4. Specializační studium pro školní metodiky prevence - akreditované Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR 250 hodinové studium (lze hradit celé studium v délce trvání 250 hodin).

Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem, platnými a účinnými v době zveřejnění programu.

Finanční objem dotačního programu je stanoven na základě rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Ústecký 
kraj tento program vyhlašuje každoročně.

S odborem LP byla konzultována příloha č. 1 (dotační program). Vzor smlouvy je použit dle směrnice, kterou 
se vydávají standardní vzory smluv.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 2. 6. 2021 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje dotační program schválit tak, jak je 
uvedeno v návrhu na usnesení.
Současně RÚK jmenovala výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného 
dotačního programu ve složení:
1. Ing. Jindra Zalabáková, členka Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu,
2. Mgr. Petra Vaverková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
3. Ing. Klára Laňková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
4. Mgr. Kateřina Kozicová, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (pracoviště Litoměřice)
5. Mgr. Gabriela Kottová, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (pracoviště Ústí nad Labem).
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 zastupitelstvem s termínem 22. 6. 2021.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Mgr. Roman Kovář 4. 6. 
2021

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 4. 6. 2021


