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Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 

 
IKAP B  

 

 

Informace k IKAP B  -  „Nejčastěji kladené dotazy“ 

 

 

Aktivity - Programy vzájemného učení, kroužky   
 

1.  pojištění žáků, odpovědnost za žáky ZŠ ? -    z projektu nejsou hrazeny náklady na 

pojištění dětí, kroužky nebo PVU jsou organizovány SŠ, odpovědnost má tedy za 

všechny žáky SŠ   

 

2.  PVU - Zapojení ZŠ  ?   

 - pravidelně s jednou ZŠ podmínkou, společná aktivita minimáně 1x 3 měsíce   

 

3. Kroužky – zapojení ZŠ? 

- zapojení ZŠ je podmínkou, stejná skupina žáků v jednom roce (ve druhém roce 

může být případně nová) 

 
4. Spotřební materiál pro kroužky a PVU ?   

pro každý jeden kroužek   =  2 000,-/rok   (2000,- Kč ve 2018 + 2 000,- Kč ve 2019) 

pro aktivity PVU  SŠ a ZŠ   =  2 000,-/rok   (2000,- Kč ve 2018 + 2 000,- Kč ve 2019)  

pro aktivity PVU  SŠ a Firma   =  2 000,-/rok   (2000,- Kč ve 2018 + 2 000,- Kč ve 2019) 

     

5. Proplácení dopravy v rámci PVU ?   

V rámci PVU nelze hradit náklady na dopravu, jízdné (např. při přesunu dětí ze ZŠ 

na SŠ formou jízdenek) 

Na plánované několikadenní výjezdy SŠ a ZŠ - akce typu projektových dnů (týdnů) 
apod. bude možno na základě předchozího objednání termínu a místa zajistit a 
uhradit dopravu u smluvního dopravce pro IKAP B  (předpoklad zahájení výjezdů od 
09/2018) 
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Aktivity – motivační návštěvy stávajících center (IQ parky apod.) a Exkurze 
  

6. proplácení vstupného ?     

U nejčastěji navštěvovaných center – IQLANDIA Liberec, Techmania Science Center 

Plzeň apod. bude v rámci IKAP B dohodnuta otevřená objednávka na vstupné pro 

školy zapojené v projektu - nebude tedy fakturováno školám, ale přímo pro projekt.  

Školy si s centry předem vyjednají konkrétní program na daný termín, ten nám 

oznámí, my ho budeme zadávat do objednávky.  V ostatních případech Vámi 

zvolených jiných center nebo u aktivity tematických exkurzí se budeme snažit řešit 

objednávkami a fakturačně (je nutné akce předem naplánovat, ne FA na SŠ!), ve 

výjimečných případech bude řešeno po předchozí domluvě na základě doložených 

jednotlivých vstupenek proplacením v hotovosti.     

 

7. Doprava ?   

Předpokládáme, že od září 2018 by se již výjezdy mohly uskutečnit (= dokončení 

výběru dopravce v rámci VŘ).    

 

8. Plánování exkurzí? 

Vycházejte ze skutečnosti, že 1 SŠ pojede za pololetí 3x (při zapojení 3 ZŠ = s 

každou ZŠ samostatně). Celkem tedy zapojená SŠ pojede za dobu trvání aktivity (3 

pololetí) 9x. /Pozor, není možné uskutečnit více než 2 výjezdy v jednom dni. Proto 

doporučujeme poslat nám harmonogram na exkurze a výjezdy do center co 

nejdříve/.  

V současné době platí přihlašování exkurzí prostřednictvím e-mailu dostalova.r@kr-

ustecky.cz, během května 2018 bude zprovozněn na www stránkách http://rskuk.cz 

rezervační systém pro objednávání, kde budou školy samy vybírat a zadávat 

termíny akce - budeme Vás informovat. Seznam s termíny a cíli (vč. adresy) školy 

zadají do rezervačního systému do konce června 2018.  

 

9. Plánování výjezdů do IQ parků?     

Stejně jako u exkurzí budou zahájeny výjezdy od září 2018. Jedna zapojená SŠ 

může se ZŠ vyjet až 3x za pololetí. Celkem tedy opět můžete naplánovat až 9 

výjezdů. V současné době platí přihlašování výjezdů prostřednictvím e-mailu 

dostalova.r@kr-ustecky.cz, během května 2018 bude zprovozněn na www 

stránkách http://rskuk.cz rezervační systém pro objednávání, kde budou školy samy 

vybírat a zadávat termíny akce - budeme Vás informovat. Seznam s termíny a cíli 

(vč. adresy) školy zadají do rezervačního systému do konce června 2018. 

  

 

10. Zapojení ZŠ v rámci výjezdů a exkurzí? 

mailto:dostalova.r@kr-ustecky.cz
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U těchto aktivit není striktně povinné, ale musí být zohledněno v případě, pokud 
máte v projektu zapojené ZŠ a nerealizujete jiné společné aktivity SŠ a ZŠ.  

 
Aktivity – Soutěž Krajská odysea   
 

11. Zahájení aktivity ?   

v tomto pololetí se budou připravovat systémy a rámce celé soutěže s metodiky a 

zapojenými experty. Oslovení ředitelů SŠ proběhne v dubnu 2018 (mailem), první 

jednání s pedagogy – mentory soutěží - předpokládáme v květnu - červnu. Od září 

2018 již budou mentoři aktivně zapojeni a samotná kola soutěží začnou od ledna 

2019  

 
Nákupy pomůcek, IT techniky - VŘ 

 

12. Zadávací řízení se připravuje, mělo by být schváleno Radou ÚK v 05/2018. 

Předpokládáme zahájení dodávek v září 2018.    


