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Bodový systém rozdělování dotací pro ZČ a Kluby HB 
 
1. Uplatnění bodového systému 

 
Bodový systém vyjadřuje priority Hnutí Brontosaurus schválené Radou a zároveň 

vychází z požadavků MŠMT na přidělení dotací Hnutí Brontosaurus. 
 
Dle bodového systému budou článků přiděleny dotace v jednotlivých kapitolách.  
 
Pro ZC, RC a kluby, které vznikly v předchozím roce, není bodový systém 

podkladem k přidělení dotace. Přidělení proběhne na základě rozhodnutí výkonného 
výboru pouze s přihlédnutím k vykázané akcím za dobu činnosti ZČ, RC či klubu.  

Stejně, tak může být rozhodnutím Výkonného výboru rady Hnutí Brontosaurus  mimo 
bodový systém přidělena paušální dotace pro dětské a mládežnické oddíly, kroužky, apod. 
s pravidelnou činností (schůzkami) a členy do 18 let nově vzniklé v daném nebo předchozím 
roce pod základním článkem, klubem nebo regionálním centrem. 

 
Bodový systém je článkům sdělován s předstihem, proto aby byly informovány včas o 

tom, za co jim budou prostředky přidělovány. 
 
Z bodového systému vyřadí VV akce, které nesplňují kritéria pro pořádání akcí HB nebo 

podmínky příslušného dotačního programu. 
 
Dále může VV udělit sankce v podobě odečtu 10-100% z celkového počtu dosažených 

bodů daného ZČ, klubu, nebo RC, nebo nepřidělení žádných dotací. 
 

2. Přidělování bodů 
 

Body za členy:  
člen do 26 let:  1 
člen 15 – 18:  2 
člen do 15-ti let 3 
Body za akce:   
klubová akce 2 
jednodenní akce 4 
víkendová akce 8 
tábor - PsB 30 
Body za pravidelnou činnost:  
celoroční činnost oddílu 50 
Body za dobrovolnickou práci:  
50 odpracovaných dobrovolnických hodin 1 
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Bonusové body:  
akce je schválená jako AKCE HB 5 -20 
realizace Organizátorského kurzu - OHB 20  
Další:   
plnění povinností ZČ a spolupráce s ústředím, včetně vykazování akcí do 
Brontosauřího informačního systému 0-60  
 
Údaje budou brány z Brontosauřího informačního systému a dalších zdrojů. 
 

2.1. Definice hodnocených akcí 
 

2.1.1. Akce 
- klubovou akcí se rozumí klub, který splňuje alespoň dvě z těchto kritérií: 

a) otevřenost veřejnosti, b) aktivní připravovaný program,  c) opakování, zařazení do 
cyklu. 

Vzhledem k tomu, že sportovní aktivity podporuje MŠMT v jiných programech, tak si VV vyhrazuje 
právo nezapočítat pravidelné sportovní kluby s jednostranným zaměřením na vybraný druh sportu a bez 
dalšího programu.  

- jednodenní akcí se rozumí akce s min. 5-ti účastníky typu výprav, exkurzí apod. 
- víkendová akce je akce min. třídenní (pátek až neděle) s programem (popř. i s prací) o 

minimálně 5- ti účastnících (mimo organizátory). 
- táborem se rozumí akce o prázdninách a minimální délce 7 dnů. počet účastníků musí 

byt min. 8 (mimo organizátory). 
 

2.1.2. Pravidelná činnost 
- celoroční činnost oddílu znamená pravidelné každotýdenní schůzky po celý rok 

s minimálně 5-ti dětmi v oddíle (klubu, družině, kroužku). 
 

2.1.3. Body za dobrovolnickou práci 
- dobrovolnické hodiny znamenají kolik Vaši účastníci, členové celkem odpracovali 

hodin dobrovolné práce pro přírodu, památky, místní kulturní dědictví apod. – tedy 
prací veřejně prospěšných (nepočítá se práce přímo pro sdružení, např. že si opravíte 
vlastní klubovnu). 

 
2.1.4. Bonusové body 

- akce Hnutí Brontosaurus jsou velké akce reprezentující HB, které Rada schválí jako 
akce Hnutí Brontosaurus (na základě žádosti ZČ), např. Máme rádi přírodu, Ekofór, 
Ekostany realizované ZČ apod. Tyto body se počítají jako bonus za statut a význam 
akce. 

- realizace organizátorského kurzu obnáší bodový bonus za to, že článek uskuteční 
ucelený vzdělávací kurz s výstupem OHB návrh doplnit: Nosné akce kurzu – 
víkendovky, večerní kluby, tábory apod. se počítají stejně jako standardní akce.  

Za jednu akci se počítá pouze jeden pro akci výhodnější bonus (tedy max. 20 bonusových 
bodů). 
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Př.: Organizátorský tábor (OHB) schválený jako Akce HB – dostává body tábor a pak bonus a 
za to, že je organizátorským kurzem (OHB)… už nedostává za to, že je Akcí HB. 
 

2.1.5. Další 
- plnění povinností ZČ, spolupráce s ústředím, podporu rozvoje Hnutí Brontosaurus 

jako celku - zahrnuje např. pomoc stávajících základních článků ke vzniku nových, 
včasné dodávání vyúčtování dotací, žádostí, přehledů činnosti, pomoc s ústředními 
programy HB, dobrou komunikaci apod. 
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