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 Projekt výměn českých a bavorských 
pedagogů mateřských škol a školních družin  

Financováno z prostředků Bavorského ministerstva práce 
a sociálních věcí 

 

Podmínky podpory 

 

1. Cíl podpory 

Cílem programu je finanční podpora výměn pedagogů mezi českými 
a bavorskými mateřskými školami a školními družinami. 

 

2. Cílový region 

Podpořeny budou výměny pedagogů mateřských škol a školních družin 
z České republiky a ze Svobodného státu Bavorsko. 

 

3. Předmět podpory 

Výměna předpokládá zapojení vždy jednoho českého a jednoho 
bavorského zařízení. Výměny se mohou zúčastnit pedagogové 
z mateřských škol a školních družin. Výměny jsou koncipovány jako 
reciproční, tzn. každé výměny se zúčastní jeden pedagog z MŠ či ŠD 
v České republice a jeden pedagog z MŠ či ŠD ve Svobodném státě 
Bavorsko. Výměna probíhající zároveň ve stejném časovém období je 
vítaná, ale není podmínkou. 

  

4. Příjemci podpory 

O finanční podporu na výměnu pedagogů MŠ a ŠD mohou žádat mateřské 
školy a školní družiny se sídlem v České republice. 

 

5. Nutné předpoklady 

a. Podání žádosti je možné pouze ve spolupráci s bavorským 
partnerským zařízením. 

b. Výměna musí být plánována a realizována společně s bavorským 
partnerským zařízením. 

 

6. Období podpory výměn pedagogů 

Podpořeny mohou být výměny, které se uskuteční v období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020. 
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7. Druh a rozsah podpory 

Výše podpory bude stanovena na základě žádosti. Příspěvek je možné 
použít na náklady za jízdné, resp. dopravné, stravování a ubytování, které 
přímo souvisí s výměnou.  

Výše podpory se řídí výší příslušných zákonných náhrad pro pracovní cesty 
do zahraničí. 

a. Příspěvek na dopravu 

• u dopravy veřejnými dopravními prostředky ve výši skutečně 
zaplacené částky (2. třída) 

• u dopravy osobním automobilem ve výši  
0,35 € / km pro pedagoga z Bavorska 
0,25 € / km pro pedagoga z Česka 

 

b. Stravné 

• při pobytu v České republice 
8 € / den u pobytu v délce min. 8 hodin, ale méně než 14 hodin 
16 € / den u pobytu v délce min. 14 hodin, ale méně než 24 hodin 
24 € / den u pobytu v délce min. 24 hodin 

• při pobytu ve Svobodném státě Bavorsko 
17 € / den u pobytu v délce max. 12 hodin 
34 € / den u pobytu delšího než 12 hodin. 
25 € / den u pobytu delšího než 12 hodin v kombinaci 
s  příspěvkem za nocleh včetně snídaně 

c. Ubytování 

• ve výši skutečně zaplacené částky (na základě originálního 
dokladu), avšak max. 60 € / noc. 

•  

8. Doprovod jazykového prostředníka 

Doprovod jazykového prostředníka musí být náležitě zdůvodněn. Příspěvek je možné použít 
na: 

• náklady na honorář ve výši 150 € / den  

• jízdné (viz výše) 

• náklady na stravování a ubytování, které vzniknou v rámci setkání  

 

9. Postup 

a. Podání žádosti v rámci projektu  
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Žádost podává české partnerské zařízení společně s německým 
partnerským zařízením s uvedením kontaktů na pedagogy, kteří se výměny 
zúčastní. 

Žádosti je možné podávat průběžně, nejpozději však 4 týdny 
před zahájením výměny. Výběr podpořených projektů proběhne na základě 
přijatých žádostí. 

Formulář žádosti musí být vytištěn a podepsán českým projektovým 
partnerem (část B žádosti) a odeslán do Tandemu Plzeň, část A žádosti  
zasílá německý projektový partner do Tandemu Regensburg. 

c. Vyplacení prostředků 

Úspěšní žadatelé obdrží písemné rozhodnutí s uvedením výše přislíbené 
podpory. Příspěvek bude žadateli převeden předem. Výdaje, které 
nebudou vydány v souladu s žádostí nebo nebudou řádně vyúčtovány, je 
žadatel povinen vrátit. 

d. Závěrečná zpráva 

Po ukončení výměny předložní účastník výměny stručnou zprávu, která 
bude obsahovat všechny důležité informace o průběhu a přínosech 
výměny. 

e. Vyúčtování 

Vynaložené prostředky musí být řádně vyúčtovány. Vyúčtování příspěvku 
v souladu s  žádostí a závěrečná zpráva musít být předloženy nejpozději 
8 týdnů po skončení výměny. 

f. P.R. 

Při zveřejňování informací o projektu prostřednictvím novinových článků 
apod. je nutné odkázat odpovídajícím způsobem na Koordianční centrum 
česko-německých výměn mládeže Tandem a Bavorské ministerstvo 
sociálních věcí. 

 

Kontakt 

Koordinační centrum česko-německých  
výměn mládeže Tandem 

Riegrova 17 
306 14 Plzeň 

Kontaktní osoba: 

Martina Petrakovičová 
+420 377 634 757, petrakovicova@tandem-org.cz  

Veškeré informace k projektu na: 

www.tandem-org.cz/predskolni/programy-a-projekty/vymena-pedagogu 

 


