Seminář 29. 6. 2020 (dopoledne) – dotazy
1) Je všechno v prezentacích ze semináře uvedeno i v Pravidlech pro žadatele a příjemce?
Odpověď: Ano.
2) Je potřeba psát na fakturu registrační číslo projektu?
Odpověď: U jednotkových projektů se faktury nekontrolují a nepředkládají. V ZoR/ŽoP se
kontroluje jenom plnění.
3) Jak je to s OČR u aktivity 1.1 Dvojjazyčného asistenta pedagoga?.
Odpověď: U DA; pokud čerpá OČR, nemůžeme proplácet celou jednotku.
Nemocenská:
o Do 14 dní proplácíme
o Nad 14 dní ne, krátí se
Formuláře jsou na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz/.
4) Musí být v komentářích u indikátorů uvedené celé jméno podpořené osoby?
Odpověď: Nutně nemusí, ale je to lepší, urychluje to administraci ZoR/ŽoP.
5) Musí být u dětí s 2. stupněm SVP potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny? Nestačí
ČP ředitele?
Odpověď: ČP nestačí.
6) Když v systému IS ESF chybí karta „Vzdělávání,“ máme se obrátit na Vašeho kolegu M.
Vokurku?
Odpověď: Ano, jde o technický problém.
7) Je možné podávat žádosti o změnu o prodloužení doby realizace u 49. výzvy (kvůli
koronaviru)?
Odpověď: U 49. výzvy se s tím primárně nepočítá, protože většina projektů končí v druhé
polovině roku 2021 (klidně až v prosinci). Řešit buď klasickým prodloužením o max. 62 dní,
nebo vrácením peněz. K 28. výzvě se bude vztahovat metodický podpis, který vyjde 2. 7.
2020.
8) Můžeme podat ŽoZ – prodloužení – i když nemáme schválenou ZoR? Ovlivní to finanční
plán?
Odpověď: ŽoZ podat můžete, uvidíme, co systém dovolí. Času moc není.
9) Platí pravidlo vysílání dvou lidí na stáž za instituci i v případě, že se jedná o ZŠ a MŠ
v jednom?
Odpověď: Mají jedno stejné IČO, takže pravidlo maximálně dvou lidí platí.
10) Jak se vykáže, když odborník za přednášku/ besedu/ účast na projektu nechtěl žádné
finanční ohodnocení? Musí být uzavřen pracovně – právní vztah, třeba DPP, ale v tom
případě už ohodnocení nulové být ze zákona nemůže? Hodně by to ulehčilo práci, hodně
odborníků by rádo přednášelo zadarmo, ale administrativně to udělat nelze. Obchází se to
stylem „sponzorských darů.“
Odpověď: Dotaz bude vznesen na metodické oddělení OP PPR.
11) DA nemá maturitu, má kurz na asistenta pedagoga a potvrzení z jazykové školy, je to
dobře?

Odpověď: Ano, je. Kurz musí mít odpovídající dobu trvání a vzdělání musí být splněné před
začátkem čerpání aktivity.
12) Pokud DA napřed působil ve 3 třídách, pak se děti přeskupily do 1 třídy, jak se to vykazuje?
Odpověď: Jako 3 podpořené třídy, v dalších ZoR nebudete mít žádnou přírůstkovou hodnotu.
13) Co se myslí jako třídy, které se vykazují u DA v indikátorech?
Odpověď: Třídy s dětmi s OMJ, které jakýmkoliv způsobem DA ovlivní (klidně pomoc učiteli,
hlavně přímá podpora dítěti s OMJ).
14) Pokud DA pracoval v kuse 6 měsíců, pak byly 2 měsíce prázdniny a pak pracoval 3 měsíce,
je to tak OK?
Odpověď: Ano, důležitá je kontinuita těch prvních 6 měsíců.
15) Co se dokládá jako důkaz činnosti DA?
Odpověď: Jen to, co se vyžaduje v Příloze č. 1.
16) Co se bude dokládat u práce DA v době koronaviru, když výuka probíhala on-line?
Odpověď: U DA v době koronaviru nám příjemce musí doložit odpracovanou činnost do výše
úvazku DA. Zpracované materiály, přípravu na výuku, k on-line výuce by se měly doložit
printscreeny obazovky, kde bude vidět vyučující a děti včetně data a času on-line výuky.
17) Pokud nejsou printscreeny, bude stačit třeba ČP rodičů, že děti byly opravdu přihlášené?
Odpověď: Důkazy a potvrzení musí být hlavně prokazatelné.
18) Co dělat v případě, že DA pracoval 2 měsíce v MŠ, tu pak kvůli koronaviru zavřely, u DA
překážka v práci. Lze uznat tyto dva měsíce?
Odpověď: V současné době nejsou pravidla, jak se v této situaci zachovat. Pokud koronavirus
nebude uznán jako překážka v práci, tak ty 2 měsíce se vyruší a neuznají, protože platí
pravidlo 6 měsíců po sobě jdoucích.
19) Jaká témata projektové výuky neuznáváme?
Odpověď: Přírodovědecká, medicinská, IT, primární prevence (kyberšikana, šikana…).
20) Nejkratší projekty – 45 minut času = 1 školní hodina – co se vykazuje v IS ESF?
Odpověď: 1 celá hodina (protože v případě čtyřhodinového projektového vyučování se
vykazují také 4 hodiny, ačkoliv je to 4*45 minut).
21) Když už teď víme, že nějakou aktivitu nezrealizujeme, můžeme už rovnou požádat o změnu
projektu a zkrátit rozpočet?
Odpověď: Ne, tohle krácení už nebude možné, důraz na vyčerpání dotace jiným způsobem za
jiné jednotky.

