Otázky a odpovědi ze schůzky se zájemci z řad potenciálních žadatelů
(8. 3. 2022) - Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní
neziskové organizace na kalendářní rok 2022.
Může být jedna žádost na organizaci?
Ano, organizace může podat jednu žádost.
Můžeme za naši organizaci podat žádost na realizaci doučování ve více místech působení naší
organizace?
Ano, doučování může probíhat na více místech působení jedné organizace.
Lze do mzdových nákladů zahrnout i nepřímé aktivity, tedy nejen přímou práci se žáky, ale i např.
výpočet mezd pracovníků, kteří se podílí na realizaci doučování?
Ano, lze financovat i přípravné práce naplňující věcné zaměření Výzvy (tj. příprava, organizace,
koordinace a realizace doučování a související komunikace s rodinou a školou žáka), včetně výpočtu
mezd těch zaměstnanců, kteří se podílejí na pracích a přípravných pracích naplňujících věcné
zaměření Výzvy.
Je těžké predikovat, kolik dětí z výzvy podpoříme. Jak máme k odhadu přistupovat?
Doporučujeme počet podpořených žáků realisticky odhadnout. Pokud nesplníte indikátor žáka,
částka na něj přidělená se vrací v plné výši. Vzhledem k omezené alokaci Vás žádáme, abyste
odhadovali realistické počty – finance, které byste případně vraceli, již nebudou moci být využity na
doučování dětí v tomto roce.
Kdy musí proběhnout doučování, které bude z dotace hrazeno?
Lze financovat doučování, které proběhlo kdykoli mezi 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, rozložení
doučování v průběhu roku je na příjemci.
Pokud doučíme dítě intenzivněji, např. naplníme dvojnásobek požadovaného indikátoru na dítě (2
x 13 doučovacích hodin), můžeme ho vykázat dvakrát?
Nikoli. 13 vyučovacích hodin je minimální rozsah podpory každého žáka. V případě, že bude
překročena, není možné téhož žáka vykázat dvakrát.
Rozumíme správně, že materiál k doučování je nutné financovat z jiných zdrojů?
Ano, z Výzvy lze financovat výhradně personální náklady.
Lze doučovat žáky jak individuálně, tak skupinově?
Ano. Můžete doučovat jak individuálně, tak skupinově. Maximální počet žáků ve skupině je 5.
Zahrnuje limit odměny 250 Kč na osobu a hodinu i odvody za zaměstnavatele?
Ano. Povinné zákonné odvody zaměstnavatele jsou do limitu zahrnuty.
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Bude letos vyhlašován i program Podpora integrace romské menšiny?
Ano, z důvodu rozpočtového provizoria bylo vyhlášení mnoha dotačních výzev odloženo, máme však
v plánu jej vyhlásit.
Budeme při vyúčtování odevzdávat třídní knihy evidující doučování?
Nebudete. V závěrečné zprávě se budou poskytovat data souhrnně (viz příloha č. 3 Výzvy). Třídní
knihy uschovejte pro případ kontroly na místě.
Jak máme evidovat komunikaci se zákonnými zástupci, popř. se školou?
Uchovejte záznam o proběhlé komunikaci, např. uschováním e-mailu či záznamu o telefonickém
hovoru či osobní schůzce v klientské databázi. Tyto záznamy mohou být předmětem kontroly na
místě. Pro potřeby vykázání podpůrných komunikačních aktivit v závěrečné zprávě postačí čestné
prohlášení.
Jak starý má být úplný výpis z evidence skutečných majitelů?
Úplný výpis z evidence skutečných majitelů musí být maximálně 3 měsíce starý.
Kdy předpokládáte vyhlášení výsledků?
V případě, že budou žadatelé pohotově reagovat na případné výzvy k odstranění odstranitelných
vad, očekáváme vyhlášení výsledků rámcově na konci dubna.
Jak máme postupovat v případě, že škola nebude reagovat na snahy o navázání komunikace?
V případě, že škola opakovaně nereaguje na Vaše snahy o navázání komunikace, postačí uchovat
záznam o Vaší komunikaci směrem ke škole. V závěrečné zprávě uvedete překážky, na které jste v
komunikaci se školou narazili.
Jakým způsobem a kdo hodnotí, zda jsou dotyční žáci sociálně znevýhodněni, či nikoliv a jakým
způsobem se toto dokládá?
Určení sociálního znevýhodnění žáka pro účely dotace posuzuje příjemce dotace, a to především na
základě kritérií ve Čl. 2 odst. 4 Výzvy. K doložení postačí čestné prohlášení o výběru žáků do
programu doučování, které je přílohou č. 4 Výzvy a přikládá se k závěrečné zprávě.
Je ve Výzvě uvedeno věkové omezení doučovaných dětí?
Z dotace lze doučovat žáky základních a středních škol.
Jak bude rozhodováno, které žádosti budou podpořeny, v případě, že se sejdou žádosti v součtu
převyšující alokaci výzvy?
V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7
odst. 2, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4
Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na
ministerstvo. V případě, že takováto situace nastane, budeme jednat o navýšení alokace, avšak její
navýšení nyní zaručit nemůžeme.
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Jsou nějaké kvalifikační či jiné požadavky na doučující?
Doučování musí být vedeno osobami, které jsou vedením organizace pověřeny k realizaci
vzdělávacích aktivit. Posouzení vhodnosti doučujícího je v kompetenci příjemce dotace.
Může být z dotace hrazena sociální práce, která se netýká oblasti školství?
Nikoli, uznatelnou aktivitou je komunikace s rodinou či zákonným zástupcem související s realizací
doučování.
Za jakých podmínek máme vyřadit z programu žáka, který přestal na doučování chodit?
Je to na Vašem zvážení tak, abyste co nejlépe podpořili žáky a zároveň dokázali naplnit požadované
indikátory.
Pokud se dítě po 10 hodinách doučování odstěhuje, musím peníze vrátit?
V případě nenaplnění či neúplného naplnění indikátorů doučování žáka dle čl. 2 odst. 3 Výzvy bude
dotace poskytnutá na daného žáka vrácena v plné výši.
Pokud dítě, na které byly poskytnuty prostředky, přejde na jinou školu, je možné toto dítě
nahradit jiným?
Prostředky nejsou poskytovány na konkrétní děti. Odučené hodiny nelze kombinovat (např. 5 hodin
1. dítě a 8 hodiny 2. dítě), avšak pokud dítě, které se odstěhovalo, plně nahradíte druhým, které
absolvuje 13 vyučovacích hodin doučování, indikátor je splněn.
Jak se dokládá bezdlužnost?
K doložení bezdlužnosti stačí podat čestné prohlášení, které je součástí formuláře žádosti. Čestné
prohlášení nesmí být starší 30 dnů.
Budeme ve vyúčtování dokládat jen počet podpořených dětí, nebo budeme předkládat i
proplacené mzdy?
Součástí vyúčtování bude také soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech, popř. doložení
požadovaných informací jiným způsobem (výpisem z účetnictví, mzdovými listy apod.).
Rozumíme správně, že v závěrečné zprávě budou vykázáni pouze žáci, kteří naplnili indikátory?
Ano.
Bude vyhlášení této výzvy jednorázové, nebo je plánované i na další roky?
Výzva je vázána na prostředky z Národního plánu obnovy, z nichž můžeme financovat doučování do
srpna 2023. Předpokládáme proto vyhlášení výzvy i v příštím roce.
Provozujeme zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vztahuje se na nás, stejně jako
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, výjimka ze spolupráce s rodiči?
Tato výjimka se vztahuje pouze na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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V kolik hodin se Výzva otevírá pro podávání žádostí?
Systém IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 15. března 2022 ve 12 hodin.
Byla by prosím k dispozici osnova žádosti? Zatím není spuštěna v aplikaci.
Vyvěšení osnovy žádosti neplánujeme, sledujte však webové stránky, kde je Výzva vyvěšena – tam
naleznete případné doplňující informace.
Je tato dotační výzva určena i pro nestátní nezisková a neškolská zařízení?
Oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“) je organizace odpovídající některé
z následujících právních forem:
a) spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů; oprávněným žadatelem není pobočný spolek ve smyslu
§ 228 zákona č. 89/2012 Sb.),
b) ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
c) nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Je možné využít tuto podporu také pro žáky, které doučujeme nejen prezenčně, ale i online? Lze
tyto formy kombinovat?
Ano, hodiny mohou být v prezenční či online formě a lze je pro jednoho žáka kombinovat.
Může se kombinovat pro jednoho žáka skupinová a individuální forma doučování v rámci celkové
podpory 13 vyučovacích hodin? Např. dítě je v létě zapojeno do 8x skupinových doučování a v září
je 5x podpořeno individuálně.
Ano, je to možné.

Metodická podpora k doučování je poskytována na metodickém portálu MŠMT
https://doucovani.edu.cz/. Portál je zatím zaměřen především na metodickou podporu školám,
průběžně tam však budou přidávány i informace cílené na neziskové organizace poskytující
doučování.
V případě nejasností či dalších dotazů se obracejte na Kateřinu Cohnovou prostřednictvím e-mailu
katerina.cohnova@msmt.cz nebo telefonicky na 234 812 182.
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