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            III. 

 

Informace k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na 
informativní seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro školní rok 2021/2022 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „ministerstvo“) zveřejňuje tuto 

informaci k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky v zájmovém vzdělávání (dále 

jen „soutěže“) na informativní seznam (dále jen „seznam“) ministerstva pro školní rok 

2021/2022.   

Tento dokument nahrazuje podávání žádostí o zveřejnění soutěží ve Věstníku ministerstva 

prostřednictvím dotační výzvy z minulých let. 

1. Věcné zaměření a účel seznamu 

1.1 Dokument slouží výhradně pro účely sestavení seznamu soutěží pro školní rok 2021/2022 

a nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

1.2 Ministerstvo zřídí webovou stránku, kde budou uvedeny základní informace k soutěžím, 

které budou zveřejněny na základě řádného vyplnění a podání žádosti a dodržení 

formálních náležitostí žádosti.  

1.3 V seznamu budou soutěže rozděleny do čtyř oblastí – předmětové soutěže, umělecké 

soutěže, sportovní soutěže a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží budou uvedeny 

informace dle odst. 5.1 písm. c).  

1.4 Jednotlivé informace uvedené v seznamu budou moci uživatelé filtrovat. 

1.5 U soutěží, které byly v roce 2019 – 2021 podpořeny v rámci vyhlášené dotační výzvy 

ministerstva, bude tato skutečnost uvedena.  

1.6 Cílem sestavení seznamu soutěží je: 

a) zveřejnit seznam soutěží a poskytnout tak veřejnosti ucelený přehled soutěží, které 

přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen 

„Strategie 2030+“) přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020, 

b) navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků 

do této formy zájmového vzdělávání, 

c) motivovat pedagogické pracovníky a žáky při účasti na soutěžích. 

1.7 Forma konání soutěží zapsaných na seznam může být kombinovaná, tj. soutěže mohou 

probíhat prezenčně i distančně.  



Návrh pro PV 
č. j. MSMT-11715/2021-2 
 

2 

 

2. Oprávněný žadatel  

2.1 Oprávněnými žadateli jsou organizace, které ve školním roce 2021/2022 organizují 

ústřední či mezinárodní kolo soutěže:   

a) právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení zapsané v rejstříku 

škol a školských zařízení,  

b) veřejné a soukromé vysoké školy, 

c) další právnické osoby – spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, o.p.s, obchodní 

korporace, apod., 

d) příspěvkové organizace ministerstev. 

2.2 Podmínkou pro zařazení na seznam je dlouholetá tradice soutěže – soutěž musí existovat 

minimálně 5 let. Soutěž nemusí být pořádána kontinuálně.  

3. Podávání žádosti 

3.1 Žádost o zařazení na seznam se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na 

adrese  https://isprom.msmt.cz.  

3.2 Před podáním žádosti je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému 

ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským 

jménem a heslem. Dále žadatel vyplní základní údaje k organizaci (tzv. profil organizace). 

Dalším krokem je vyplnění žádosti. 

3.3 Pokud je již žadatel v systému registrován z dřívější doby, přihlásí se ke svému stávajícímu 

profilu a vyplní žádost.  

3.4 Po vyplnění žádosti musí být žádost uzavřena a podána v elektronickém systému ISPROM. 

Následně žadatel vygeneruje žádost a zašle jedním z následujících způsobů: 

a) v listinné podobě osobně na podatelnu ministerstva na adrese Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, a to v 

pracovní dny v úředních hodinách, nebo 

b) v listinné podobě poštou na adresu uvedenou v písm. a), nebo 

c) v elektronické podobě do datové schránky ministerstva (ID: vidaawt). 

4. Lhůta pro podání žádostí  

4.1 Žádost musí být podána do 15. července 2021.  

4.2 Pro posouzení dodržení lhůty pro podání žádosti je rozhodné datum podání, tzn. den, kdy 

byla žádost doručena ministerstvu.   

5. Náležitosti žádosti  

5.1 Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené níže, přičemž tyto náležitosti žadatel vyplní 

přímo do žádosti v elektronickém systému ISPROM. Jsou jimi:   

a) název, adresa sídla a identifikační číslo (IČO) žadatele,  

https://isprom.msmt.cz/


Návrh pro PV 
č. j. MSMT-11715/2021-2 
 

3 

 

b) název a adresa poskytovatele (systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky), 

c) údaje k soutěži:  

1.  název soutěže,   

2.  stručná anotace soutěže,  

3.  ročník soutěže, 

4.  typ soutěže (předmětová, umělecká, sportovní a ostatní), 

5.  termín konání okresního kola soutěže, 

6.  termín konání krajského kola soutěže, 

7.  termín konání ústředního kola soutěže, 

8.  návaznost mezinárodního kola, 

9.  umístění v mezinárodním kole soutěže, 

10.  počet zapojených žáků do okresních a krajských kol, 

11.  počet zapojených žáků do ústředního kola, 

12.  kontaktní údaje - jméno kontaktní osoby, název a adresa organizace,  

tel. číslo, e-mail, webové stránky soutěže (pokud existují), 

   13.  informace, zda byla soutěž v roce 2019 – 2021 podpořena v rámci  

    dotační výzvy ministerstva, 

14.  informace, zda soutěž navazuje na Rámcový vzdělávací program – podle 

vzdělávacích oblastí nebo průřezových témat, 

d) čestné prohlášení týkající se pravdivosti doložených údajů1. 

6. Způsob hodnocení žádosti  

6.1 Hodnocení žádostí je prováděno podle formálních kritérií.   

6.2 Formálním hodnocením se rozumí posouzení: 

a) dodržení termínu pro podání žádosti,  

b) podání žádosti oprávněným žadatelem,  

c) řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,  

d) tradice soutěže.   

7. Zvláštní ustanovení  

7.1 Veškeré informace bude ministerstvo poskytovat prostřednictvím internetové stránky 

www.msmt.cz/mladez.  

7.2 Organizace a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, mají 

právo změnit v případě potřeby v seznamu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů 

soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny 

v propozicích a pozvánkách na soutěže. 

                                                           
1 Text čestného prohlášení je nedílnou součástí žádosti. 

http://www.msmt.cz/mladez
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7.3 Ministerstvo následně vyhlásí dotační výzvu na podporu okresních a krajských kol soutěží 

a přehlídek v zájmovém vzdělávání a dotační výzvu na podporu ústředních a 

mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.  

 


