
 

 

Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

DOTAZY K ŠABLONÁM A ODPOVĚDI MŠMT 

 

Na četné dotazy ke kvalifikovanosti tzv. chův v souvislosti s připravovanými šablonami pro MŠ sdělujeme: 

Chůvy (pokud nemají střední pedagogicky, zdravotnicky nebo pečovatelsky zaměřené vzdělání) musí mít 

absolvován vzdělávací kurz, který může organizovat jen tzv. autorizovaná osoba s certifikátem. 

Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících. Požadavky na vzdělání a 

odbornost jsou stanoveny zde:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-55…/revize-

1391 ahttp://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-54…/revize-1390. 

 

 

Další dotazy k pozici chůva v MŠ:   

1) Na podzim přijme školka min. 2 děti, kterým budou 3 roky nejdříve v únoru. Chůva pak působí ve školce i v době, 

kdy už jim jsou 3 roky - tedy v březnu, dubnu ...ačkoliv dětem už jsou 3 roky? (v šabloně: "Dvě dvouleté děti musí 

být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity.") 

Odpověď MŠMT: „Ano, chůva může zahájit své působení v průběhu školního roku, ve kterém děti nastoupí, tj. svou 

činnost může vykonávat až do června“. 

 

2) Když se stane, že rodiče z nějakého důvodu v pololetí dítě odhlásí ze školky, jsou do šablony uznatelné měsíce 

za první pololetí, v nichž ve školce chůva působila a byly tam i požadované děti? Nebo se mi též zneplatňují i ty 

zaplacené měsíce zpětně? 

Odpověď MŠMT: „V tomto případě jsou uznatelné náklady za již realizované měsíce práce. U této jediné personální 

šablony je možné přerušit činnost až do následujícího školního roku, kdy nastoupí další 2 dvouleté děti a poté 

vykázat zbytek měsíců, které byly pro tuto šablonu navoleny. U ostatních personálních šablon je podmínkou 

vykonávat činnost 12 po sobě jdoucích měsíců, tj, v případě, že je tato činnost přerušena, vrací se prostředky za 

zbylé "nerealizované" měsíce práce“.   

 

3) Pokud v projektu ušetřím nějaké peníze, mohu z nich uhradit mzdu chůvě za měsíce, které nejsou do šablony 

oficiálně aplikovatelné (např. když mi rodiče děti odhlásí ve druhém pololetí, takže nebudu mít potřebný počet dětí 

na vykazování šablony, ale budu mít ušetřené peníze v projektu)? 

Odpověď MŠMT: „Veškeré výdaje z projektových prostředků by měly sloužit k naplňování aktivit projektu. MŠMT 

nekontroluje jednotlivé účetní doklady, ale tuto kontrolu mohou provádět jiné instituce (např. FÚ).“ 

 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390


 

 

Je možné z projektu nakupovat pomůcky (i ze šablon na DVPP nebo personální podporu?) - za co to mohu 

utrácet? 

Odpověď MŠMT:  „Ano, jediné omezení je, že nakupované věci musí věcně a časově souviset s projektem. 

Např. pokud budou učitelé spolupracovat na inovaci výuky čtenářské gramotnosti, mohou zakoupit knihy pro žáky 

nebo odbornou literaturu pro sebe, počítač na přípravu metodik, čtečku, výtvarné potřeby (ilustrace k přečteným 

knihám)...je vhodné si ke každému výdaji z projektu napsat stručně zdůvodnění, kdyby např. za 3 roky přišel audit 

na projekt.“ 

 

Realizovat projekty ze šablon bude možné od 1.8. (1.9.), ale školy se obávají, že první platbu neobdrží již v 

roce 2016, což dle jejich obav způsobí problémy ve finančních tocích školy. Je možné potvrdit, že finanční 

prostředky těmto projektům budou před koncem roku 2016 k dispozici žadatelům? 

 Odpověď MŠMT: „Bohužel není možné potvrdit, že finanční prostředky (první zálohová platba ve výši 60% 

celkového rozpočtu projektu) obdrží příjemce do konce roku 2016. Právní akt o poskytnutí podpory bude vydán 

nejpozději do tří měsíců od výběru projektu, resp. od data, kdy žadatel vybraného projektu předložil všechny 

podklady požadované poskytovatelem podpory k vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Dále, první zálohová 

platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí podpory, nejdříve 

však 60 dnů před plánovaným zahájením realizace projektu. V těchto lhůtách hraje hlavní roli, kolik projektových 

žádostí, v krátkém časovém úseku, poskytovatel obdrží. Je zde také nutné uvést, že se jedná o průtokovou dotaci. 

Tzn., že finanční prostředky musí projít přes zřizovatele škol. Pokud se tedy jedná o školu zřízenou krajem – jdou 

finanční prostředky nejdříve na kraj a ten je následně přeposílá dané škole. V případě, že se jedná o školu zřízenou 

obcí – jdou finanční prostředky přes kraj – následně obci a obec je přeposílá škole.“ 

 

Školy mohou projekty začít realizovat až od 1.1.2017 - obávají se ale pak, že nebude zajištěna kontinuita 

financování spec. pedagogů apod., kdy jim končí financování na konci tohoto školního roku. Jaké je Vaše 

doporučení financování? 

Odpověď MŠMT: „Smyslem této podpory je primárně školám umožnit zřízení těchto personálních pozic a podpořit 

tak zavádění společného vzdělávání ve školách, nikoli zajištění kontinuity financování již fungujících spec. 

pedagogů na školách.“ 

 

Jakým způsobem bude řešena situace, kdy ředitel může na žáky čerpat v rámci šablony personální podporu 

dle stávající diagnostiky, ale pak bude žák rediagnostikován dle nové legislativní úpravy a bude mít tuto 

personální podporu nárokovou v rámci podpůrného opatření, tedy už nebude možné opatření financovat 

ze šablon. Je možno v tomto případě dokončit financování ze šablon a pak po skončení šablony začít 

financování dle legislativy v rámci podpůrného opatření? 

Odpověď MŠMT: „Finanční podporu lze čerpat pouze na žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 

podpory/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami/ žáky ohrožené školním neúspěchem (záleží na specifikaci 

dané aktivity v příloze č. 3 výzvy). Pokud by byl žák rediagnostikován dle nové legislativní úpravy a bude mít tuto 

personální podporu nárokovou v rámci podpůrného opatření, je nutné jej nahradit novým/jiným žákem.“ 


