
Seminář 6. 2. 2019 (dopoledne) - dotazy 

1) Kde v systému najít, kdo je náš FM1 a FM2? 
Odpověď: Při odesílání interní depeše ŘO se zobrazují k výběru Vaši finanční manažeři a tak 
můžete zjistit, na koho se v případě dotazů obrátit.  
 

2) Indikátor 51 015 - jak vykazovat Dvojjazyčného asistenta v monitorovacím období? 
Odpověď:  Měrnou jednotkou je počet tříd, ve kterých působí. Vykazuje se tedy tolik 
jednotek, v kolika DA působil (např. třídy 2.A, 2.B, 2.D = 3 jednotky).  
 

3) Indikátor 50 501 Počet podpůrných personálních opatření ve školách -  Interkulturní 
pracovník – jak vykázat počet osob, kterým se pracovník věnuje? Jak se to počítá? 
Odpověď: Měrnou jednotkou je počet osob, kterým se věnuje. Započítávají se pouze 
podpoření žáci s OMJ. 
 

4) Jaké podmínky musí splňovat externí odborník v aktivitě „Odborně zaměřen tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách“? Jak prokazovat praxi? 
Odpověď: Externím odborníkem může být např. pedagog, pracovník pedagogicko-
psychologické poradny, psycholog, specialista vzdělávání či v oblasti zaměření setkání apod. 
Prokázání praxe není vyžadováno, volba odborníka je v kompetenci ředitele školy. 
 

5) Interkulturní pracovník – jaký kurz má doložit? Pro interkulturního pracovníka na střední 
škole neexistuje takovýto kurz. Interkulturní pracovník je docela nová profese, proto je 
problém sehnat někoho s praxí. 
Odpověď: Kurz pro komunitní tlumočníky nebo akreditovaný kurz MŠMT pro interkulturní 
pracovníky. Případně je možné kvalifikaci doložit praxí v oboru po dobu min. 2 let. 
 

6) 1 dítě spadá do kategorie OMJ a zároveň SVP – kolikrát můžu vykázat dítě? 
Odpověď: 1x v indikátoru 51 614 (Počet podpořených dětí, žáků, studentů se SVP) a 1x 
v indikátoru 51 501 (Počet podpořených dětí, žáků, studentů). 
 

7) Při podání 1. ZoR doposud není ukončen šestý měsíc u jednotky Dvojjazyčný školní asistent. 
Dostanu další zálohu? 
Odpověď: Druhou zálohovou platbu v 1. ZoR obdržíte v plné výši (ve většině případů 40%), 
tzn. zbývající částku celkových způsobilých výdajů projektu, kterou jste v první zálohové 
platbě neobržel/a. Jednotku si budete nárokovat až po splnění 6 měsíců, dříve ne. 

8) Je možné realizovat jednu  zahraniční stáž ve 2 mateřských školách (stáž pouze v jedné MŠ by 
nenaplnila podmínku 24 hodin řízených aktivit z důvodu přísných interních předpisů) – je 
možné vykonat stáž ve dvou zahraničních MŠ? 
Odpověď: Ano, je ale třeba zdůvodnit výběr školy a doložit, že zvolená zahraniční škola 
neumožní stáž v požadované délce (např. emailovou komunikací se školou). V rámci 
dokladování výstupů jednotky pak škola předloží 2 smlouvy se zahraničními mateřskými 
školami. 
 

9) Opakování témat na stážích. Je to možné?  
Odpověď: Doporučujeme delší časový odstup (1 rok), aby byl vidět progres. 
 

10) Jak doložit třídní knihy, které máme online? 



Odpověď: Lze vyjet sestavu, není třeba využívat náš formulář. 
 

11) Projektová výuka – lze použít ve více třídách stejnou výuku? 
Odpověď: Ano 
 

12) Projektová výuka – jakou formou udělat výuku? Musejí být prezentace nebo i jen podpora? 
Odpověď: Může být jen jako podpora. Ostatní informace k výuce budou uvedeny ve zprávě 
z projektové výuky, případně doložené přípravě na výuku, apod. 

 

 

 

Seminář 6. 2. 2019 (odpoledne) – dotazy 

1) Je možné v realizaci snížit cílové hodnoty indikátorů? 
Odpověď: V rámci realizace projektu je možné měnit cílové hodnoty indikátorů s ohledem na 
změny jednotek. Všechny žádosti jsou však posuzovány individuálně s ohledem na nastavení 
projektu.  
 

2) Při změně rozpočtu a přesunu finančních prostředků se musí udělat dodatek? 
Odpověď: Přesuny finančních prostředků jsou brány jako nepodstatné změny projektu, 
nebude tedy uzavírán dodatek ke Smlouvě o financování. 
 

3) Je v indikátoru 52501 bagatelní podpora?  
Odpověď: Ne, v příslušném indikátoru se nesleduje bagatelní podpora. 
 

4) Máte ke stažení příručku jak vygenerovat kartu účastníka?  
Odpověď: Kartu účastníka si můžete stáhnout z našich webových stránek ve Wordu a pak 
přepsat do systému IS ESF, dá se však generovat i přímo ze systému IS ESF. Ano, příručka je 
k dispozici na našich webových stránkách. 
 

5) Musí příjemce podat dříve žádost o změnu finančního plánu, nebo se nejdříve podává 
ZoR/ŽoP? ZoR/ŽoP se podává do 30 dnů? 
Odpověď: Příjemce musí před každým podáním ZoR/ŽoP aktualizovat finanční plán. To se 
provádí podáním žádosti o změnu. ŘO má na schválení žádosti o změnu 10 dnů. Dokud 
žádost o změnu není schválena, nedojde k jejímu propsání do projektu.  
Ano, ZoR/ŽoP se podává po skončení sledovaného období do 30 dnů.   
 

6) Jestliže má pracovník v projektu neplacené volno na studium, tak se krátí finanční prostředky 
na jednotku?  
Odpověď: Ano, krátí se, jako v případě pracovní neschopnosti. Pro krácení můžete použít 
naši pomůcku, která je k dispozici na http://penizeproprahu.cz/ostatni/. V případě náhrady 
za nepřítomného se jednotka nekrátí. Náhrada za nepřítomného - musí s ním být uzavřena 
smlouva, DPP nebo DPČ.  
 

7) Jaké jsou povinné součásti dodatku pro dvojjazyčného asistenta? Musí obsahovat nějaké 
informace, které by odkazovaly na projekt? 



Odpověď: Ano, dodatek musí obsahovat číslo projektu, popřípadě název projektu. 
 

8) Musí být prezenční listina u jednotky 5.1? 
Odpověď: Ano, na webových stránkách je vzor, který doporučujeme používat. 
 

9) Tematická setkávání – indikátor 52603 (počet tematických setkávání s rodiči). V příloze č. 1 
k výzvě číslo 28 je uvedeno „jedním setkáním se rozumí 2 hodinové setkání pro min. 8 
účastníků“ Co se vykazuje v indikátoru?  
Odpověď: 1 jednotka zahrnuje 2 setkání. V indikátoru se vykáže dosažená hodnota 2. 
Jednotka se vykazuje, až když je celá splněná. 
 

10) Dokumenty jsou v PDF. Musí příjemce nahrát každý PDF dokument zvlášť, nebo dát do 
souboru (zazipovat)? 
Odpověď: PDF dokumenty ukládejte do zazipovaného souboru.  
 

11) Zahraniční stáže – dojde ke změně jiné země, než bylo původně v plánu, ale finance se 
nezmění. Jak se oznamuje tato změna řídícímu orgánu? 
Odpověď: Stačí uvést vysvětlení v ZoR v případě, že nebudou finanční změny. Jinak musíte 
podat žádost o změnu.  
 

12) Zahraniční stáže – původně plánovaná stáž pro učitelku, která je bohužel v jiném stavu. Co 
s tím? 
Odpověď: Je možno, aby na stáž jel náhradník.  
 

13) Dá se uhradit administrace? 
Odpověď: Veškerá administrace je již započítána v jednotlivých jednotkách. 
 

14) Stáž je plánována na 4 dny. Je do toho započítávána i cesta? 
Odpověď: Stáž je na 4 dny a 3 noci, včetně cest tam i zpět. 
 

15) Jednotka dvojjazyčného asistenta je na 6 měsíců, ale máme zatím 5 měsíců. 
Odpověď: Jednotku si budete nárokovat až po splnění 6 měsíců, dříve ne. 
 

 

 

 


