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Oznámení F-nadace o vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí nadačních příspěvků na školní rok 2021-22 

 

PODPORA PRÁCE LEKTORŮ NA ŠKOLÁCH V PROGRAMU 

„NAJDILEKTORA.CZ“ 

I. Co dělat, když chci žádat o příspěvek F-nadace? 

- Seznamte se s pravidly výběrového řízení uvedenými v tomto dokumentu a zvažte, zda splňujete 
podmínky pro schválení žádosti o grant.  

- Seznamte se s účelem a podmínkami poskytnutí finanční podpory (viz níže). 
- V případě, že žádáte za lektorskou organizaci, vyplňte žádost do výběrového řízení v našem 

grantovém systému na odkaze: www.f-nadace-granty.cz.  
- V případě, že nechcete žádat o skupinovou podporu, podejte žádost o vyplnění individuální žádosti 

na tomto odkaze: https://forms.gle/JF9maXbSV2HnyXLw7 Na základě toho bude vyhodnoceno, zda 
vám bude tato možnost umožněna. 

- Na základě toho vás budeme kontaktovat, zda vás zařadíme do individuální podpory.  
- Žádost také včas odešlete do data uzávěrky. 
- Nenechte vyplnění žádosti na poslední dny před uzávěrkou grantu (pokud nás kontaktujete včas, rádi 

Vám s přihláškou pomůžeme).  
 

II. Kdy mohu podporu využít? 

Výběrové řízení je vyhlášeno pro školní rok 2021/22, tzn. pro pokrytí nákladů souvisejících s programem 
realizovaným v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

III. Harmonogram výběrového řízení 

- 15. 4. 2021 – Vyhlášení výběrového řízení F-nadace 
- 1. 5. 2021 - Otevření podávání žádostí v grantovém systému Grantys 
- Zodpovídání dotazů a konzultace k přihláškám a projektům. 
- 15. 6. 2021 – Uzávěrky příjmu přihlášek (pro uzávěrku je rozhodující odeslání projektu v systému 

Grantys, kliknutím na tlačítko Odeslat ke schválení.) 
- 30. 7. 2021 – Rozhodnutí o zařazení do podpory (nejpozději do 6 týdnů od data uzávěrky proběhne 

vyhodnocení přihlášek a oznámení výsledků.) 
- 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 – Trvání období podpory 

 
IV. Podmínky poskytnutí příspěvku 

A. Cílem či součástí podpořeného programu je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních 
hodnot tím, že bude šířeno evangelium nebo posílena církev. 

B. Žadatelem je fyzická osoba, která má zájem být podporována/stát se lektorem na školách. Žadatel si musí 
podat přihlášku o grant individuálně, nebo skupinově skrze neziskovou organizaci (spolek, o.p.s, církev, 
nadace, ústav), které se po případném schválení bude vyplácet finanční odměna.   

C. Oblasti využití příspěvku: práce lektora v přednáškové činnosti. Lektor realizuje programy pro děti a 
mládež z oblasti prevence a etiky. 

http://www.f-nadace-granty.cz/
https://forms.gle/JF9maXbSV2HnyXLw7
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D. Způsob využití příspěvku – z minimálně 80 % musí být nadační příspěvek použit na náklady na plat lektora 
nebo obdobný náklad při jiném typu vztahu žádající organizace s lektorem (mzdové náklady, DPP, DPČ, 
fakturace OSVČ). Zbylých maximálně 20 % lze použít na náklady související s činností lektora (tisk 
materiálů, vzdělávání lektora, cestovné apod.) 

V. Informace o programu podpory 

A. Typ podpory: 
Podpora s názvem NAJDILEKTORA.CZ je základní podpora dle objemu přednáškových hodin; týká se 
realizace etických a preventivních programů na školách.  

B. Vyplácení podpory zálohou a po vyúčtování: 
Podpora NAJDILEKTORA.CZ je vyplácena měsíčně po dobu 10 měsíců vždy za programy realizované v 
uplynulém měsíci a na základě dodaného průběžného a závěrečného vyúčtování. Měsíční záloha a 
vyúčtování se vyplácí, pokud objem odměny lektora překročí 1 000 Kč. Vyplácení skupinové podpory 
popisuje bod VI.B. 

Nejpozději do dvou týdnů po skončení grantové podpory (viz bod II) bude u projektu provedeno vyúčtování. 

Kontrola vyúčtování a vyplacení zbývajících prostředků za poslední dva měsíce podpory do 1 měsíce 
od obdržení řádného vyúčtování. 

Minimální roční objem činnosti lektora v programu NAJDILEKTORA.CZ je 40 hodin preventivních a etických 
programů. 

Maximální výše podpory je závislá na výkonu lektora s přihlédnutím k jeho výkonům v předchozím roce a 
je stanovena ve smlouvě.  

C. Souběh podpory F-nadace a Nadace Mezinárodní potřeby 
Podpora NAJDILEKTORA.CZ může být vyplácena souběžně s podporou Nadace Mezinárodní potřeby, a 
lektoři programu Zdravá mládež o ni mohou F-nadaci žádat. 

D. Preference nadace při výběru žádostí o nadační příspěvek: 
- přispění programu k šíření evangelia nebo k posílení církve; 
- profesní a duchovní kvalifikace lektora; 
- kvalita obsahu programů; 
- propojení s návaznou prací církve; 
- prokázání předchozích zkušeností a výsledků práce zastřešující organizace (například osvojení 

certifikovaných programů, rozvoj spolupráce se školami, počet oslovených studentů, inovativní 
přístupy apod.) 

E. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. 
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VI. Definice pojmů a popis podpory: 

A. Podpora je odměna lektorům za realizované programy, činí: 100 Kč/hod z fondu Najdilektora.cz 

B. Skupinová podpora lektorské organizace (dále jen organizace) je určená pro organizace, které splňují 
kritéria: 

a. Osvědčená organizace s předchozí 5letou praxí fungování a minimálním počtem 3 lektorů, kteří aktivně 
v organizaci pracují. Aktivním lektorem se myslí lektor, který přednáší v minimálním objemu dle bodu V. 
B. Taktéž skupinovou žádost podává organizace pro minimálně 3 lektory. 

 
b. Organizace garantuje vnitřní procesy výběru a dohledu nad lektory, aby byly dodrženy odborné 

i duchovní předpoklady (záštita lektora jeho místní církví). 

Dále tuto podporu charakterizuje: 

c. Lektor/organizace je povinen evidovat plánovanou/realizovanou lektorskou činnost v db.najdilektora.cz 
– buď formou individuálního zadávání lektory, nebo prostřednictvím programového importu dat na 
měsíční frekvenci, a to vždy do 5. dne následujícího měsíce. 
 

d. Organizace 1x ročně dodává vyúčtování použití podpory a poskytuje 2x za rok souhrnnou zprávu o 
činnosti lektorů (Souhrnné zprávy za organizaci budou obsahovat zprávu od každého podpořeného 
lektora 1x za rok, zpráva za jednoho lektora bude obsahovat informace z programů ve školách i následné 
činnosti. Tyto zprávy budou rozloženy do dvou souhrnných zpráv, které organizace nadaci poskytne 
v termínech stanovených smlouvou. Např. u organizace s 10 lektory to bude 5 + 5 zpráv.). 
 

e. Organizace žádá hromadně za celou skupinu lektorů jmenovitě a podporu obdrží měsíčně v jedné 
splátce pro všechny své lektory. Organizace, která žádá o skupinovou podporu pro své lektory, ke 
každému z lektorů dokládá: 

 
jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefon, email, číslo osobního účtu lektora, odkaz na lektorův 
profil na najdilektora.cz, předpokládaný celoroční objem hodin programů prevence a etiky, lokální sbor, 
který zaštituje lektora, jméno a kontakt na zástupce sboru. 

 
f. Organizace v žádosti o skupinovou podporu uvádí všechny lektory, u nich žádá o skupinovou podporu. 

Lektory, pro něž organizace podporu nežádá, uvádí v seznamu lektorů, bez specifikace podrobnosti dle 
bodu e. 

 
C. Výpočet měsíčního příspěvku dle výkonu lektora. 

Nadace vyhodnocuje výkony v programech ve školách v průběhu roku podle lektorova výkazu 
v db.najdilektora.cz, a podle toho přispívá na práci lektora. Základní vzorec, který určuje odměnu, 
zohledňuje počet hodin programů na školách.  

Vzorec: Příspěvek F-nadace na činnost lektora = P * 100 (P = Počet hodin školních programů) 

Příklad výpočtu odměny: 
4 000 Kč = 40h * 100 Kč/h 
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VII. Pravidla proplácení podpory 
A. Odměna dle výkonu lektora a výše zálohy – F-nadace pro stanovení výše odměny dle výkonu sleduje 

hodiny programů ve škole. Výše očekávaného výkonu lektora stanovená ve smlouvě určuje maximální výši 
odměny. Výsledná odměna lektora je vypočtena a doplacena při průběžném a závěrečném vyúčtování 
podle skutečného výkonu lektora, maximálně však do částky uvedené ve smlouvě. F-nadace může na 
základě vyhodnocení průběžného výkonu lektora rozhodnout o navýšení maximální výše podpory. F-
nadace si vyhrazuje právo odměnu snížit nebo smlouvu o podpoře vypovědět, pokud lektor nevykonává 
činnost uvedenou v přihlášce nebo nedodává smluvně dohodnuté informace v dohodnutých termínech. 

B. Hodina školních programů – jednotlivé školní programy mohou mít různou délku v rozmezí násobku 
přednáškových hodin. V plánování i sledování programů se pracuje s počtem hodin programů, nikoli s 
počtem programů. Za 1 hodinu školního programu se počítá 45minutová vyučovací hodina. Za školní 
programy se považují programy konané ve školách pro studenty ZŠ, SŠ, VŠ a podobné typy škol nebo 
konané na jiných místech pro tuto cílovou skupinu.  

C. Lektorská konference – F-nadace se spolupodílí na lektorské konferenci organizované KAM. Na tuto 
konferenci jsou pozváni všichni lektoři podporovaní F-nadací a je otevřená i dalším lektorům. Setkání je 
plánováno na 7. – 8. září 2021 ve středisku Youth For Christ Immanuel o.s., Slavíkov-Dlouhý 1, 582 63 
Ždírec nad Doubravou (http://www.immanuel.cz/). Účast na konferenci doporučujeme všem lektorům.  

D. Jiné 
  F-nadace může realizovat kontrolu lektorské činnosti formou návštěv školních programů nebo následného  
  programu lektora. 

Přihlášky vyplňujte elektronicky v systému Grantys na adrese: www.f-nadace-granty.cz. Manuál 
„Manuál_Grantys_2017.pdf“ lze získat na webu www.f-nadace.cz v sekci výběrových řízení. 

 

Všechny přílohy vkládejte do systému elektronicky.  

Další informace k přihláškám a konzultace k projektovým záměrům lze získat na webu: www.f-nadace.cz, 
e-mailu: dmouchova@kam.cz, tel. 721 830 970 (Denisa Mouchová). Konzultace ke Grantysu (orientace v 
systému) vyřizuje Petra Mrázková, e-mail: petra.mrazkova@f-nadace.cz; nebo na tel. čísle: 724 314 023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáháme dárcům podporovat evangelizační projekty, které nesou ovoce. 

F-nadace, Krásova 24, 130 00 Praha 3 | e-mail: f-nadace@f-nadace.cz | tel. 774 498 370 | IČ: 604 49 837 Korespondenční adresa: F-nadace, 
Výškovická 2559/84, 700 30 Ostrava | web: www.f-nadace.cz zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 56 
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