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1) Je možné doplnit kapacitu adaptační skupiny českými dětmi?
Ano, je to možné, ale pouze za dodržení hranice minimálního počtu dětí, která je stanovena v příloze č. 1 Výzvy
u jednotlivých aktivit. Pokud bude realizována AS pro děti od 3 do 6 let, je nutné mít minimálně 12 dětí cizinců
a do kapacity 24 dětí je možné doplnit českými. Pokud bude realizována AS pro děti od 6 do 15 let, je nutné
mít minimálně 15 dětí cizinců a nad rámec, může být AS doplněna.
2) Naplnění účelu dotace
Žadatel, kterým je veřejná vysoká škola a nestátní nezisková organizace musí realizovat minimálně 50 % z
počtu jednotek aktivit uvedených v žádosti. V případě nižšího počtu aktivit než 50 % vrací celou dotaci. V
ostatních případech vrací pouze poměrnou část finančních prostředků za nerealizované aktivity.
Ostatní žadatelé musí realizovat minimálně 25 % z počtu jednotek aktivit. V případě nižšího počtu aktivit než
25 % vrací celou dotaci. V ostatních případech vrací pouze poměrnou část finančních prostředků za
nerealizované aktivity.
3) Věkové hranice dětí
Aktivit se může zúčastnit dítě, které v průběhu realizace aktivit dosáhne věku stanoveného pro jednotlivé
aktivity. Pro AS je tedy možné přijímat i dítě mladší 3 let, pokud dovrší věkové hranice v průběhu realizace.
Stejně tak může AS navštěvovat dítě, pokud v průběhu aktivit dovrší 16 let.
4) Výběr aktivit A, B, C
Žadatel, může zažádat o aktivity A i B. Pokud se jedná o obec I. a II. typu, může žádat o všechny aktivity A, B i
C.
5) Doložení bezdlužnosti
Bezdlužnost se dokládá podáním žádosti, kde je vložen odstavec, kterým žadatel čestně prohlašuje
bezdlužnost. Není potřeba žádných vlastních dokumentů.
6) Povinnost osob, která mají na starost jazykové kurzy
Kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena. Výběr osoby k vedení kurzu je plně v
kompetenci žadatele. Viz. Příloha č.1 Aktivity výzvy, část specifické podmínky výzvy
7) Jak je zamýšleno časové rozložení aktivit.

U adaptačních skupin je považováno za hodinu 60 minut aktivit. U jazykových kurzů se považuje za
vyučovací hodinu 45 minut aktivit.
8) Mohou se stejné děti účastnit opakovaně aktivit?
Děti se mohu účastnit aktivit opakovaně i v jeden den. Pokud žadatel realizuje dopolední program a
odpolední, tak mohou být stejně děti a jedná se o realizaci 2 aktivit.
9) Je možné výpis z Evidence skutečných majitelů nahradit výpisem z Obchodního rejstříku?
Ne, jedná se o 2 různé doklady.
10) Je stanovena minimální a maximální odměna pro lektory? Můžeme mít OSVČ, DPP i DPČ?
Odměny lektorům nejsou stanoveny. Žadatel může využít všech dostupných možností s lektory DPP, DPČ,
HPP, OSVČ.
11) Jak postupovat s případnými nevyčerpanými finančními prostředky?
Pokud nebudou finanční prostředky plně využity, je nutné zbytek vrátit na MŠMT.
12) Můžeme realizovat jazykové aktivity i v září 2022?
Realizace je možná, ale nemůže být hrazena z prostředků Výzvy. Oprávněné výdaje jsou od 1.4.2022 31.8.2022.
13) Je nutné plnit požadavky na adaptační skupiny kumulativně?
Ano je. Věkové složení skupin, minimální počty děti i minimální časové rozložení aktivit a dní.
14) Může žadatel obdržet výjimku, když není zapsán v rejstříku škol, ale pořádá jazykové kurzy?
Ne, MŠMT nemůže udělit žádnou výjimku. Oprávněný žadatel musí splňovat podmínky Výzvy.
15) Musí být žádost v datové schránce podepsána el. Podpisem?
Pokud je podáváno z DS žadatele, tak není potřeba a podpis je zajištěn právě podáním z DS žadatele.
16) Vyplňujeme IČO a účet kraje?
Ano, pokud jste žadatel dle výzvy b) až d), tak vyplňujete tento údaj. V opačném případě se žádost vrací jako
chybně vyplněná.

