
 

 

Otázky a odpovědi ze schůzky se zájemci z řad potenciálních žadatelů 

(24. 5. 2022) - Výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v 

Karlovarském a Ústeckém kraji na kalendářní rok 2022 
  

Bude na tuto výzvu navazovat další výzva pro rok 2023? 

Návazná výzva je plánována a o její vyhlášení budeme usilovat, avšak její vyhlášení bohužel 

stoprocentně zaručit nemůžeme. 

Jak dokážeme, že dítě je oprávněno k podpoře? 

Posouzení oprávněnosti je ponecháno na řediteli školy, popř. na žadateli o dotaci ve spolupráci 

s ředitelem školy. Při posouzení ředitel, popř. žadatel, vychází z definice dítěte se sociálním 

znevýhodněním a dítěte, jehož rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se 

dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci, dle Čl. 6 odst. 3 a 4 Výzvy. 

Lze z dotace hradit školné? 

Školné z dotace hradit nelze. V tematickém okruhu B lze hradit aktivity podle vzdělávacího programu 

školy, které vyžadují finanční spoluúčast zákonného zástupce (kulturní akce, výlet, škola v přírodě), 

ale školné nikoli. 

Školy, jejichž žáky bude naše NNO podporovat, ještě neznají cenu obědů na příští školní rok. Jak 

máme postupovat? 

Je vhodné, aby škola cenu obědů znala. V opačném případě je možné zažádat o dotaci ve výši 

stávajících cen stravného a případně dohradit rozdíl z jiných zdrojů, popř. je možné se řídit cenami 

dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve kterém okruhu je možné hradit mzdy pracovníků na spolupráci s rodinou? 

V aktivitách realizovaných v rámci tematického okruhu C (spolupráce s rodinou) je možné hradit 

personální náklady na pracovníky realizující spolupráci s rodinami. 

Je možné v rámci tematického okruhu D zařadit odměnu pro učitelku, která by odpoledne 

realizovala kroužek pro děti, např. tvořivé dílny? 

To možné není. Bylo by potřeba za kroužek vybírat poplatek, přičemž poplatek za děti podpořené z 

Výzvy by byl hrazen z dotace, a z těchto poplatků by pak byla hrazena odměna pro učitelku. 

Ve výzvě je uvedeno, že „žadatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva 

předběžnou veřejnosprávní kontrolu na místě“. Co toto znamená? Co se kontroluje? 

Dle § 11 odstavce 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, „kontrolní orgány při 

předběžné veřejnosprávní kontrole posuzují, zda plánované a připravované operace odpovídají 

stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, 

programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými 

prostředky.“ 

 



 

 

Aktivity musí být realizovány v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022. Kdy budou 

známy výsledky Výzvy? 

Očekáváme, že rozhodnutí by měli žadatelé obdržet zhruba v polovině července, ale termín doručení 

rozhodnutí bohužel nemůžeme zaručit. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před 

datem vydání rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím o 

poskytnutí dotace na rok 2022. 

Jaká je maximální výše dotace? 

Maximální výše pro jednoho žadatele není určena, bude záviset na počtu podpořených dětí a výši 

stravného. 

Vztahuje se Výzva i na přípravné třídy na základní škole? 

Nevztahuje. Z dotace lze podpořit pouze děti škol mateřských. 

Máme přes letní prázdniny nadhodnotit počet dětí, které v červenci a srpnu podpoříme, i když 

víme, že spíše do školky chodit nebudou, nebo máme nastavit podporu až od září? Bude problém, 

když realizaci aktivit zahájíme až od září? 

Termín zahájení podpory bude záležet na specifikách každé lokality a školy. Zahájení realizace aktivit 

od září nepředstavuje problém – není povinností realizaci aktivit zahájit od 1. července. Žadatelům 

doporučujeme při vyplňování žádosti činit realistické odhady tak, aby případné nevyčerpání části 

dotace na stravné bylo obhajitelné objektivními bariérami (viz Čl. 5 odst. 3 Výzvy). 

Ve Čl. 4 odst. 1 b) Výzvy je stanovena podmínka existence oprávněného žadatele minimálně dva 

roky a v tomto období jeho prokazatelná realizace aktivit obdobných těm, na které žádá dotaci – 

co to znamená? Museli jsme být zapojeni do výzvy obědů do škol v minulých letech? 

Nemuseli. Podmínkou je, aby žadatel ve vymezeném období prokazatelně realizoval obdobné 

aktivity, tedy především aktivity související s předškolním vzděláváním či podporou dětí se sociálním 

znevýhodněním. 


