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Základní školy 

Excelence základních škol – hodnocení škol podle výsledků žáků v soutěžích ve školním roce 
2019/2020 

 

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Oblast podpory: 

Podpora pedagogů pečujících nad rámec pracovních povinností o nadané žáky ZŠ, kteří dosahují vynikajících výsledků 

v soutěžích uvedených ve věstníku MŠMT. 

Kdo může žádat:  

 Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost základních a středních škol - 

odpovídajících ročníků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia zapsaných v rejstříku škol a školských 

zařízení bez ohledu na její právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 

obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy, 

 Právnická osoba vykonávající činnost základních a středních škol - odpovídajících ročníků nižšího stupně šestiletého 

nebo osmiletého gymnázia zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo 

náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen 

„církevní škola“) bez ohledu na její právní formu, 

Vyčleněná částka:   8,25 mil. Kč 

Do kdy:     do 07. 09. 2020 

Více informací:   

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-poskytnuti-dotace-z-rp-excelence-zakladnich-skol-1?lang=1&ref=m&source=email 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-na-poskytnuti-dotace-z-rp-excelence-zakladnich-skol-1?lang=1&ref=m&source=email
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Ostatní subjekty (vč. škol) 

Téma roku 2020 – Budoucnost je teď – jednejme udržitelně 
 

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 

Oblast podpory: 

Podpora česko-německých projektů, které se věnují ekologii, ochraně přírody i životního prostředí, klimatu, ekologickému 

vzdělávání nebo udržitelnému životnímu stylu – školní i mimoškolní aktivity o těchto tématech. Vzájemná inspirace, diskuse 

a podnikání konkrétních kroků ve výše uvedených tématech mezi Čechy a Němci.   

Kdo může žádat: 

 Česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo 

trvale udržitelného životního stylu 

 Nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské společnosti věnující se 

ekologii 

Např. základní školy, mateřské školy, knihovny, spolky, muzea, obce. 

Další podmínky:  

Spolupráce Čechů a Němců v projektu. 

Maximální částka:   Až 70% celkových nákladů  

Do kdy:    do 31. 12. 2020 

Více informací: 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne 

TIP: 

K získání německého partnera či obnovení zašlé spolupráce lze využít osobního setkání, které lze financovat příspěvkem až 

30.000 Kč z programu „Začínáme“, který je uveden níže. 

 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne
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2. výzva – Projekty inkluzivního vzdělávání v rámci finančního mechanismu EHP 2014-2021 
 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce 

Oblast podpory: 

Rozvoj kompetencí a dovedností učitelů pro zavádění a rozvoj inkluzivního vzdělávání ve třídě. Projektové aktivity se zaměřují 

na školení, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizace vzdělávacích materiálů – to vše v rámci spolupráce 

mezi dárcovskými a přijímacími státy. 

Kdo může žádat: 

 České mateřské, základní a střední školy  

 České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 

 České veřejné instituce 

 České instituce terciálního vzdělávání s ECHE 

Další podmínky: 

Nutný minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.  

Výše grantu:  Od 50 000€ do 200 000€. 

Do kdy:   11. 03. 2020 

Více informací: 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/inkluze/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/inkluze/
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2. výzva – Projekty mobilit v rámci finančního mechanismu EHP 2014-2021 
 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce 

Oblast podpory: 

Zlepšení dovedností a kompetencí žáků, studentů a pracovníků ve vzdělávání. Podpora pracovníků ve všech typech škol vč. 

expertů působících v oblasti vzdělávání.  

Kdo může žádat: 

 České mateřské, základní a střední školy 

 České instituce terciálního vzdělávání s ECHE 

 České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání na národní úrovni 

 Kraje a obce v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

Další podmínky: 

Nutný minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska či Švýcarska. 

Výše grantu:  Od 37 500 Kč do 2 500 000 Kč. 

Do kdy:   11. 03. 2020 

Více informací: 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/mobility/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/mobility/
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2. výzva – Projekty institucionální spolupráce v rámci finančního mechanismu EHP 2014-2021 
 

Poskytovatel:  Dům zahraniční spolupráce 

Oblasti podpory: 

 Cílem programu je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny pomocí zvýšení kvality a významu vzdělávání a 

odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v příjímacích státech a dále profesním rozvojem učitelů. Výstupy projektu 

jsou např. učební plány, společné studijné programy, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení. Projekty zaměřené 

na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny. 

Kdo může žádat: 

 České mateřské, základní a střední školy 

 České instituce terciálního vzdělávání s ECHE 

Další podmínky: 

 Délka projektu 12 nebo 24 měsíců 

 Minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska 

Do kdy:   19. 02. 2020 

Alokovaná částka:   23 400 000 Kč 

Výše podpory:  500 000 Kč – 3 750 000 Kč 

Další informace: 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/icp/ 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/icp/
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Dárcovský program ČEPS 
 

Poskytovatel: ČEPS, a.s. 

Oblast podpory: 

Příspěvky na vybavení škol pomůckami, podpora akcí na využití volného času a rozvoj talentů dětí a mládeže a činností pro 

handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci. 

Kdo může žádat: 

 Příspěvková organizace  

 Spolek 

 Ústav  

 Sociální družstvo  

 Obecně prospěšná společnost 

 Nadace a nadační fond 

 Obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení 

Do kdy:    Průběžná výzva 

Více informací: 

https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program
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Program darů Lesy ČR 
 

Poskytovatel: Lesy České republiky, s. p. 

Oblast podpory: 

Osvěta a propagace hlavních činností poskytovatele, úhrada učebních pomůcek, učebnic, vybavení technikou, podpora 

handicapovaných žáků a studentů, studium jazyků, příspěvek na výměnné pobyty, na volnočasové aktivity spojené s pobytem 

v přírodě a zdravým životním stylem, apod. 

Kdo může žádat: 

 Příspěvkové organizace  

 Spolek  

 Obecně prospěšné společnosti  

 Účelová zařízení církví 

 Nadace 

 Nadační fondy  

 Obce 

Maximální částka:  Od 5 000 Kč do 50 000 Kč. 

Do kdy:   Průběžná výzva. Vyhodnocování probíhá 4x do roka. 

Více informací: 

https://lesycr.cz/o-nas/informace-o-poskytovani-daru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesycr.cz/o-nas/informace-o-poskytovani-daru/
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NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady 
 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

Oblast podpory: 

 Vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti 

 Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy 

 Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti 

EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. 

Kdo může žádat: 

 Obce 

 Předškolní zařízení – mateřské školky, lesní mateřské školy vč. lesních klubů, dětské skupiny 

 Základní školy 

 Domy dětí a mládeže 

 Příspěvkové organizace působící v oblasti EVVO 

 Nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO 

Vyčleněná částka: 

250 mil. Kč. 

Výše podpory:  Od 100 000 Kč do 500 000 Kč.  Výše podpory je 85% z celkových způsobilých výdajů. 

Do kdy:   Od 03. 02. 2020 do 31. 03. 2020. 

Více informací: 

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady 

 

 

 

 

 

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
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Grantové řízení Fondu Kaufland pro organizace 
 

Poskytovatel: Nadační fond Českého rozhlasu 

Oblast podpory: 

 Mobilita a sebeobsluha 

 Volnočasové aktivity a seberealizace 

 Vzdělávání a přístup k informacím 

 Zaměstnání a finanční nezávislost 

 Asistivní technologie a kompenzační pomůcky 

Kdo může žádat: 

 Zapsaný spolek, zapsaný ústav, sociální družstvo 

 Obecně prospěšná společnost 

 Nadace, nadační fond 

 Příspěvková organizace 

 Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví pro poskytování charitativních 

služeb 

 Školy a školská zařízení 

 Pouze v případě grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky je oprávněným žadatelem i 

obchodní společnost s podmínkou zpřístupnění základní verze výsledného produktu cílové skupiny, příp. veřejnosti, 

bezplatně. 

Do kdy:   II. kolo do 22. 05. 2020. III. kolo do 31. 10. 2020. 

Výše podpory: V průběhu jednoho roku lze předložit max. 2 žádosti s požadovanou částkou do 100 000 Kč na 

jednu žádost. 

Více informací: 

https://svetluska.rozhlas.cz/vyhlaseni-grantoveho-rizeni-fondu-kaufland-pro-organizace-8119732 

https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/1b3e817f860166eeacc25b24c8f9220a.pdf 

TIP: 

Lze podat žádost v jednodušší projektové žádosti s požadovanou částkou do 100 000 Kč, taková žádost následně prochází 

zrychleným schvalovacím procesem. V tomto případě není nutné podávat průběžné hodnotící zprávy, ale až závěrečnou 

hodnotící zprávu s vyúčtováním. 

https://svetluska.rozhlas.cz/vyhlaseni-grantoveho-rizeni-fondu-kaufland-pro-organizace-8119732
https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/1b3e817f860166eeacc25b24c8f9220a.pdf
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Program "Začínáme!" 
 

Poskytovatel: 

Česko-německý fond budoucnosti 

Oblasti podpory: 

 Setkávání mládeže 

o Podpora česko-německých projektů nových žadatelů v oblasti mládež a školy, které budou připraveny 

v nevelkém časovém předstihu před realizací. 

 Příprava budoucích projektů 

o Rychlá podpora počátečního entuziasmu při realizaci česko-německých záměrů v oblasti mládeže a 

školy, kultury, diskusních fór a odborné spolupráce, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociálních 

projektů a podpory menšin. 

Kdo může žádat: 

 Školní i mimoškolní aktéři se sídlem v ČR i Německu, kteří dosud o příspěvek u ČNFB nežádali, nebo žádali, ale mají 

nového projektového partnera, případně žádali před 3 a více lety. 

Další podmínky: 

 Podpořeny mohou být pouze přípravné fáze projektů, které se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí. 

 Důraz je kladen na vyvážený počet českých a německých účastníků, kvalitu připravovaného projektu a 

předpokládaný přínos pro cílovou skupinu. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Výše podpory: Max 30 000 Kč, může tvořit až 70% celkových nákladů (celkové náklady nesmí přesáhnout 

100 000 Kč) 

Více informací: 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-

span/#priprava 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/#priprava
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/#priprava
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EACEA/34/2019 – Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky – Sociální začleňování a společné hodnoty: 
přispění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

 

Poskytovatel: Evropská komise 

Oblasti podpory: 

Nadnárodní spolupráce v oblasti všeobecného vzdělávání a odborní přípravy. Šíření nebo rozšiřování příkladů správné praxe 

v oblasti inkluzivního vzdělávání zejména na místní úrovni nebo vytváření a provádění inovativních metod a postupů s cílem 

posílit inkluzivní vzdělávání a propagovat společné hodnoty. 

 Zlepšování osvojování sociálních a občanských dovedností, podpora znalostí, hodnota základních práv, jejich 

chápání a ctění. 

 Propagace inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy a vzdělávání znevýhodněných studentů, a to i 

prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků při řešení pestrosti mezi nimi. 

 Posilování kritického myšlení a mediální gramotnosti studentů, učitelů a pedagogických pracovníků. 

 Podpora začleňování nově příchozích migrantů do kvalitního vzdělávání, vč. posouzení znalostí a potvrzování 

předchozího vzdělávání. 

 Posilování digitálních dovedností a kompetencí digitálně vyloučených skupin (vč. starších lidí, migrantů a mládeže 

ze znevýhodněných skupin) prostřednictvím partnerství mezi školami, podniky a neformálním sektorem, vč. 

veřejných knihoven. 

Kdo může žádat: 

 Veřejné a soukromé organizace činné v oblasti všeobecného vzdělávání a odborné přípravy a vzdělávání dospělých 

nebo v jiných sociálně-ekonomických odvětvích nebo organizace vykonávající meziodvětvové činnosti  

Další podmínky: 

Délka trvání projektu musí být 24 nebo 36 měsíců, 

Vyčleněná částka:  14 000 000 EUR 

Výše podpory:  Maximálně 400 000 či 500 000 EUR dle délky projektu. 

Do kdy:   25. 02. 2020 

Další informace: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Základní grantový program 
 

Poskytovatel: Nadace Ivana Dejmala 

Oblasti podpory: 

Podpora ochrany a obnovy přírodního a krajinného prostředí, podpora ekologické výchovy a osvěty, mezisektorové spolupráce, 

realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině. 

Konkrétně ochranářská opatření, publikace zaměřené na životní prostředí, výzkumné projekty, ochrana a obnova hodnot 

přírodního a krajinného prostředí, ekologická výchova a osvěta. 

Kdo může žádat: 

     Zapsané spolky 

     Obecně prospěšné společnosti a ústavy 

     Příspěvkové organizace 

     Vysoké školy a školská zařízení 

     Fyzické osoby 

     apod. 

Do kdy:   Průběžná výzva, žádosti je možno podávat celoročně. 

Další informace: 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladni-grantovy-program 
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Výzva 107_Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování 
mimo hl. město Prahu 

 

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Oblasti podpory: 

Posílení služeb zajišťující péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoli na mimoškolní vzdělávací aktivity. Nesmí se 

jednat o výuku či doučování, nahrazovat zájmové či sportovní kroužky, tj. nesmí být jednostranně zaměřen. 

 Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ 

 Příměstský tábor, pobytový tábor v době školních prázdnin 

 Doprovod dětí, společná doprava dětí 

Posílení chybějící kapacity např. skolní družiny či klubu, přizpůsobení doby provozu potřebám rodičů (ranní hodiny, pozdní 

odpoledne, v odůvodněných případech také víkendy a noční hodiny) 

Další podmínky: 

 Pouze podpora zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

 Je nutné, aby se jednalo o děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ, popř. přípravné třídy ZŠ. 

Kdo může žádat: 

 Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)  obchodní korporace 

 Státní podnik 

 NNO 

 OSVČ 

 Kraje 

 Organizace zřizované kraji 

 Obce 

 Organizace zřizované obcemi 

 Dobrovolné svazky obcí 

 

Alokovaná částka:  200 000 000 Kč. 

Do kdy:   10. 03. 2020, 14:00 hod. 

Další informace: 

https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz 

https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz
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Oranžové hřiště 
 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Oblasti podpory: 

Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná 

přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u MŠ a zdravotních a sociálních zařízení. 

Další podmínky: 

Nelze žádat o drobné nákupy, dílčí opravy a úpravy herních prvků, montáže herních prvků či obdobné náklady nezásadního 

charakteru – pro tyto žádosti je určitě grantové řízení Podpora regionů (viz níže) 

Kdo může žádat: 

Právnické osoby se sídlem v ČR. 

Do kdy:   Od 06. 01. 2020 – 31. 12. 2020. 

Výše příspěvku:   Max. 2 000 000 Kč. 

Další informace: 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
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Podpora regionů 2020 
 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Oblasti podpory: 

Podpora veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob 

s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.  

Lze žádat např. na drobné opravy, nákupy, úpravy hřišť a herních prvků na dětských hřištích. 

Kdo může žádat: 

Právnické osoby se sídlem v ČR. 

Do kdy:  Od 06. 01. 2020 – 31. 12. 2020 

Výše příspěvku:  Maximální výše příspěvku není stanovena. 

Další informace: 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 
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