
Studentské projekty pořádané SRPŠ Gymnázia Českolipská - 
Výzva k podávání projektů a pravidla pro žadatele 
 
Cílem je zapojení studentů do samostatného zlepšování prostředí školy a organizace školních 
aktivit. 
 
Žadatelé: studenti Gymnázia Praha 9, Českolipská 
 
Podpora: finanční příspěvek do výše 20 000 Kč 
 
Popis projektu: Pořízení vybavení a organizace akce/akcí pro studenty s cílem zlepšení 
prostředí ve škole. 
 
Doba realizace: Projekt musí být realizován v období prosinec až červen, délka projektu je 
jeden den až 6 měsíců. Projekty studentů maturitních ročníků musí být ukončené do konce 
března. 
 
Alokace: SRPŠ bude financovat projekty v maximální výši schválené před koncem 
předchozího školního roku, pro školní rok 2019/20 se jedná o 40 000 Kč. 
 
 
Pravidla: 

1. Realizátory projektu jsou alespoň dva studenti GČL. Každý projekt musí mít garanta z 
členů Rady spolku SRPŠ (obvykle zástupce třídy realizátora ). 1

 
2. Přihlášky se podávají písemně v rozsahu 1-3 strany textu , přihlášky musí obsahovat 2

○ Název projektu 
○ Realizátoři projektu 
○ Dopad projektu (skupiny studentů, kterých se projekt bude týkat) 
○ Časový harmonogram projektu 
○ Předpokládaný rozpočet projektu 
○ Prohlášení, že v případě získání finanční podpory, žadatelé projekt uskuteční a 

řádně vyúčtují. 
○ Souhlas se zpracováním osobních údajů 
○ Prohlášení garanta o dohledu nad řádným vyúčtováním projektu. 

 
3. Prezentace projektu se odevzdává elektronicky k vystavení na webových stránkách 

SRPŠ. Doporučenou formou je plakát, krátké video nebo stránka s informacemi. 

1 V případě, že nevíte, na koho se obrátit, napište na projektyceskolipska@gmail.com. 
2 Vzor přihlášky viz 
https://docs.google.com/document/d/1a0ahfi_EC8wQUZI7nDiK7A9lt8R9iL3FJLh-PoF_o2Y/edit?usp=shari
ng 



Prezentace budou chráněny heslem, které všichni studenti a rodiče obdrží ve zprávě přes 
bakaweb. 
 

4. Výdaje projektu jsou způsobilé k proplacení pokud 
○ S projektem prokazatelně souvisejí, 
○ Cena je přiměřená a obvyklá, 
○ Byly vyúčtované řádně a včas 

Výdaje projektu budou propláceny zpětně na základě předložení účtenek (možno i 
průběžně), v případě větších částek je možné se domluvit na zaplacení faktury přímo z 
účtu SRPŠ. Vyplacení zálohy je možné jen v odůvodněných případech, převzetí zálohy 
musí být potvrzeno dospělou osobou (garant, rodič, plnoletý student). 
 

5. Závěrečná zpráva: realizátoři se zavazují napsat krátkou závěrečnou zprávu k vystavení 
na web SRPŠ do 3 týdnů od ukončení projektu. Pokud realizace projektu pokračuje i v 
dubnu až červnu, realizátoři se zavazují napsat stručnou zprávu o průběhu projektu před 
jarními třídními schůzkami.  
 

6. Vedení školy má právo realizaci projektu zakázat nebo omezit. 
 
Hodnocení: 
Rada SRPŠ zvolí hodnotitele projektů, kteří připraví seznam projektů ke schválení Radou SRPŠ 
na podzimních třídních schůzkách. Hodnotitelé každému projektu přidělí body následujícím 
způsobem: 
50 % hodnocení vychází z hodnocení SPRŠ,  
50 % hodnocení tvoří hlasování studentů na bakawebu formou ankety, každý student smí 
podpořit maximálně tři projekty. 
Body za hlasování studentů: 

Projekt s nejvíce hlasy obdrží 20 bodů, ostatní projekty získají poměrnou část 
Počet bodů pro projekt = 20*[Počet hlasů pro projekt]/[Počet hlasů pro vítězný projekt] 

Hodnocení SRPŠ: 
0-10 bodů za dopad projektu (0 bodů méně než tři studenti, 10 bodů celá škola) 
0-5 bodů za inovativnost projektu (0 bodů v případě projektu na již realizované aktivity, 5 

bodů za něco, co dosud na škole vůbec nebylo) 
0-5 bodů za připravenost projektu a přiměřenost rozpočtu (0 bodů v případě zjevné 

nerealizovatelnosti, 5 bodů v případě jasného popisu a připraveného rozpočtu) 
 
Rozhodnutí o podpoře: 
Rada spolku SRPŠ na základě bodového hodnocení projektů rozhodne o jejich podpoře. 
Projekty, které v rámci hodnocení SRPŠ získají méně než 5 bodů nebo které získají méně než 
10 hlasů od studentů, budou ze soutěže vyřazeny. Zbývající projekty budou seřazeny sestupně 
dle získaného počtu bodů, financované budou projekty od nejlépe hodnoceného do vyčerpání 
alokace.  



Rada SRPŠ může doporučit úpravu projektu (např. harmonogramu, rozpočtu) a podporu 
podmínit zapracováním této úpravy.  

Harmonogram: 
květen schválení pravidel a alokace 
září vyhlášení výzvy k podávání přihlášek na webu SRPŠ, webu školy, 
bakawebu a dalších informačních kanálech 

termín pro podání přihlášek 25.10. 
25.10.–10.11. prezentace projektů na webu SRPŠ, hodnocení projektů a hlasování 
studentů 
třídní schůzky (15.11.) rozhodnutí SRPŠ o podpoře 
konec listopadu schůzka s realizátory vítězných projektů, schválení projektů vedením školy 
prosinec - červen realizace projektů 
třídní schůzky (4.4.) průběžné zhodnocení projektů 
10.7. nejzazší termín pro vyúčtování projektu a odevzdání zprávy 


