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Příloha č. 1 Popis podporovaﾐýIh aktivit 

 

1. )ařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o děti v doHě ﾏiﾏo školﾐí vyučováﾐí 
ふraﾐﾐí či odpoledﾐí poHytぶ 

Podpora je určeﾐa ﾐa v┞Hudováﾐí zařízeﾐí a zajištěﾐí služeH péče o děti ﾏiﾏo režiﾏ v┞hlášk┞ č. 
7ヴ/ヲヰヰヵ SH., o zájﾏovéﾏ vzděláváﾐí. Jedﾐá se o zakládáﾐí a provozováﾐí zařízeﾐí, která doplﾐí 
Ih┞HějíIí kapaIitu stávajíIíIh iﾐstituIioﾐálﾐíIh foreﾏ tohoto t┞pu ふškolﾐí družiﾐ┞, kluH┞ぶ s doHou 
provozu odpovídajíIí potřeHáﾏ rodičů ふoproti současﾐé ﾐaHídIe družiﾐ též v časﾐýIh raﾐﾐíIh 
hodiﾐáIh a až do pozdﾐího odpoledﾐeぶ. V této souvislosti je pro iﾐiIiátor┞ projektu žádouIí 
spolupraIovat s ﾏístﾐě příslušﾐou školou.  Doporučujeﾏe využít přílohu č. 7 Potvrzeﾐí o kapaIitě 
školﾐích družiﾐ a kluHů při )Š s 1. stupﾐěﾏ za posledﾐí školﾐí pololetí/jiﾐé oHdoHí.  
 

Cíleﾏ opatřeﾐí je zajištěﾐí péče o děti v doHě ﾏiﾏo školﾐí v┞učováﾐí, kd┞ jsou rodiče v zaﾏěstﾐáﾐí. 
Nejde tedy o podporu ﾏiﾏoškolﾐíIh vzdělávaIíIh aktivit, ﾐýHrž o posíleﾐí služeH zajišťujíIíIh péči o 
děti.  
Podﾏíﾐk┞ realizaIe:  

 zařízeﾐí je určeﾐo pro děti, které jsou žák┞ ヱ. stupﾐě )Š ふpopř. přípravﾐé tříd┞ )Šぶ1
  

 ﾏiﾐiﾏálﾐí kapaIita zřizovaﾐého zařízeﾐí je ヵ dětí, přičeﾏž optiﾏálﾐí počet dětí ﾐa jedﾐu 
pečujíIí osoHu je ﾐejvýše ヱヵ  

 do rozpočtu projektu je ﾏožﾐé zahrﾐout také ﾐáklad┞ ﾐa doprovod┞ dětí před/po v┞učováﾐí 
do/z provozovaﾐého zařízeﾐí a ﾐáklad┞ ﾐa pečujíIí osoHu v doHě poH┞tu skupiﾐ┞ dětí ve 
veﾐkovﾐíIh prostoráIh tak, aH┞ se skupiﾐou dětí H┞l┞ vžd┞ ヲ pečujíIí osoH┞  

 služH┞ péče o děti ﾏohou Hýt posk┞továﾐ┞ i v prostoráIh, ve kterýIh je provozováﾐa družiﾐa 
podle školského zákoﾐa; ﾐeﾐí však ﾏožﾐý překr┞v doH┞ provozu oHou zařízeﾐí, ta ﾏusí Hýt 
přesﾐě odlišeﾐa, toﾏu pak Hude odpovídat i výše ﾐájeﾏﾐého ふﾐáklad┞ ﾐa v┞Haveﾐí Hudou 
způsoHilé pouze proporIioﾐálﾐě ve vztahu k v┞užití pro a ﾏiﾏo projektぶ  

 s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe v průHěhu realizaIe uzavřít píseﾏﾐou sﾏlouvu o posk┞továﾐí 
služH┞ s aktualizaIí ﾐa každé pololetí školﾐího roku ふpodﾏíﾐka realizaIe projektu; ﾐeﾐí 
součástí žádosti o podporuぶ  

 

2. Doprovody ﾐa kroužky a zájﾏové aktivity  
 

Podpora je určeﾐa ﾐa zajištěﾐí doprovodů dětí ﾐa kroužk┞ a zájﾏové aktivit┞. Doprovod┞ ﾏusí Hýt 
vžd┞ vázáﾐ┞ ﾐa aktivitu Zařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o děti v doHě ﾏiﾏo školﾐí v┞učováﾐí ふraﾐﾐí 
či odpoledﾐí poH┞tぶ, ﾐeﾏohou Hýt realizováﾐ┞ jako saﾏostatﾐý projekt.  

Podﾏíﾐk┞ realizaIe:  
 týká se rodičů se školﾐíﾏi dětﾏi ふヱ. stupeň )Šぶ  
 v rozpočtu projektu ﾏohou Hýt doprovod┞ zahrﾐut┞ Huď jako služHa ふkapitola rozpočtu 

Nákup služeHぶ, aﾐeHo ﾏůže Hýt doprovázejíIí osoHa zaﾏěstﾐáﾐa ﾐa DPČ/DPP ふkapitola 
rozpočtu OsoHﾐí ﾐáklad┞ぶ  

                                                           
1 V oHlasti péče o děti ﾐa ヱ. stupﾐi )Š platí ﾐásledujíIí:  
- v případě provozováﾐí služHy ve forﾏě volﾐé živﾐosti vyhláška č. ヴヱヰ/ヲヰヰヵ SH., o hygieﾐiIkýIh požadavIíIh ﾐa prostory a 
provoz zařízeﾐí a provozoveﾐ pro výIhovu a vzděláváﾐí dětí a ﾏladistvýIh,  
- pokud ﾐeﾐí služHa provozováﾐa jako živﾐost ふtedy ﾐikoliv za účeleﾏ ziskuぶ, stačí respektovat oHeIﾐě závazﾐé právﾐí 
předpisy ふzákoﾐﾐá opatřeﾐí se širší půsoHﾐostí vyﾏezujíIí pravidla týkajíIí se odpovědﾐosti za škodu, oHčaﾐskoprávﾐíIh a 
praIovﾐěprávﾐíIh vztahů, právﾐiIkýIh osoH, Hezpečﾐosti staveH a požárﾐí oIhraﾐy).  
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 jedﾐo dítě ﾏůže v┞užít doprovod ふtaﾏ a zpětぶ ﾏa┝iﾏálﾐě ン ┝ týdﾐě  

 s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uzavřít píseﾏﾐou sﾏlouvu o posk┞továﾐí služH┞ s aktualizaIí ﾐa 
každé pololetí školﾐího roku ふpodﾏíﾐka realizaIe projektu; ﾐeﾐí součástí žádosti o podporuぶ  

 vedeﾐí deﾐﾐí evideﾐIe doprovázeﾐýIh dětí  
 

3. Příﾏěstské táHory  
Podpora je určeﾐa ﾐa zajištěﾐí služeH péče o děti v doHě školﾐíIh prázdﾐiﾐ. Příﾏěstský táHor ﾏůže 
Hýt realizováﾐ i jako saﾏostatﾐý projekt. Současﾐě ﾐeﾏůže Hýt souHěžﾐě realizováﾐ v koﾏHiﾐaIi s 
aktivitou doprovod┞ ﾐa kroužk┞ a zájﾏové aktivit┞.  

Podﾏíﾐk┞ realizace:  

 doHa koﾐáﾐí příﾏěstského táHora je oﾏezeﾐa pouze ﾐa praIovﾐí dﾐ┞  
 ﾏiﾐiﾏálﾐí kapaIita příﾏěstského táHora je ヱヰ dětí  
 s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uzavřít píseﾏﾐou sﾏlouvu o posk┞továﾐí služH┞  
 je ﾐutﾐé vést deﾐﾐí evideﾐIi přítoﾏﾐýIh dětí  

 

4. Společﾐá doprava dětí do/ze školy a/ﾐeHo příﾏěstského táHora  
Podpora je určeﾐa ﾐa zajištěﾐí doprav┞ dětí do/ze škol┞ a/ﾐeHo příﾏěstského táHora ふtýká se dětí 
předškolﾐího věku a žáků ヱ. stupﾐě )Šぶ. Společﾐá doprava ﾏůže Hýt realizováﾐa i jako saﾏostatﾐý 
projekt.  

Společﾐá doprava dětí do/ze škol┞ a/ﾐeHo příﾏěstského táHora ﾏůže Hýt provozováﾐa, pokud platí 
alespoň jedﾐo z ﾐíže uvedeﾐýIh kritérií:  

 ﾐee┝istuje žádﾐé spojeﾐí hroﾏadﾐou dopravou,  
 ﾐee┝istuje vhodﾐé spojeﾐí hroﾏadﾐou dopravou ve vhodﾐéﾏ čase ふdítě H┞ ﾐa začátek ﾐeHo 

po koﾐIi v┞učováﾐí/příﾏěstského táHora čekalo víIe ﾐež ンヰ ﾏiﾐ.ぶ,  
 ﾐávazﾐost spojů hroﾏadﾐé doprav┞ je koﾏplikovaﾐá ふpřestup┞, čekáﾐí ﾐa jedﾐotlivé spoje, 

iﾐterval ﾏezi jedﾐotlivýﾏi spoji je větší ﾐež ヱ hod.ぶ.  

Žadatel v žádosti o podporu ﾏusí vžd┞ odůvodﾐit potřeHﾐost služH┞. V případě realizaIe společﾐé 
doprav┞ dětí do/z příﾏěstského táHora je ﾐezH┞tﾐé ﾏísto realizaIe příﾏěstského táHora přizpůsoHit 
délIe oHv┞klé dojížďk┞ do spádovýIh předškolﾐíIh a školﾐíIh zařízeﾐí.  

Podﾏíﾐk┞ realizaIe:  

 týká se rodičů s předškolﾐíﾏi a školﾐíﾏi dětﾏi ふヱ. stupeň )Šぶ  
 v rozpočtu projektu ﾏůže Hýt společﾐá doprava zahrﾐuta pouze jako služHa ふv kapitole 

rozpočtu Nákup služeHぶ  
 ﾐeﾐí ﾏožﾐé v┞užívat vlastﾐího dopravﾐího prostředku příjeﾏIe dotaIe ﾐeHo rodiče dítěte  
 Ieﾐa služH┞ v┞plývá ze sﾏlouv┞ s dopravIeﾏ ふﾐeﾐí vázaﾐá ﾐa veřejﾐou dopravuぶ  
 s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uzavřít píseﾏﾐou sﾏlouvu o posk┞továﾐí služH┞ s aktualizaIí ﾐa 

každé pololetí školﾐího roku ふpodﾏíﾐka realizaIe projektu; ﾐeﾐí součástí žádosti o podporuぶ  
 doporučujeﾏe vedeﾐí deﾐﾐí evideﾐIe přepravovaﾐýIh dětí  
 ﾐáklad┞ ﾐa doprovázejíIí/pečujíIí osoH┞ Hěheﾏ Iest┞ jsou způsoHilýﾏi ﾐáklad┞ projektu vžd┞ 

v případě doprovázeﾐí předškolﾐíIh dětí, u žáků ヱ. stupﾐě )Š jeﾐ pokud příjeﾏIe uzﾐá teﾐto 
doprovod za potřeHﾐý ve zvlášť odůvodﾐěﾐýIh případeIh ふﾐapř. v┞žaduje-li to zdravotﾐí stav 
dítěte apod.ぶ; ve druhéﾏ uvedeﾐéﾏ případě ﾏusí žadatel odůvodﾐit potřeHﾐost služH┞  

 přepravIe ﾏusí dodržovat zákoﾐﾐé předpis┞ ふsedačk┞ a poutáﾐí dětí pás┞ぶ  
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5.  Vzděláváﾐí pečujíIíIh osoH  
Jedﾐá se o další profesﾐí vzděláváﾐí pro pečujíIí osoH┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa zlepšeﾐí jejiIh přístupu ﾐa trh 
práIe, včetﾐě výkoﾐu saﾏostatﾐé výdělečﾐé čiﾐﾐosti. VolHa profesﾐího vzděláváﾐí ﾏusí odpovídat 
potřeHáﾏ podporovaﾐé Iílové skupiﾐ┞ a ﾏusí ﾏít vazHu ﾐa projekteﾏ deklarovaﾐé praIovﾐí 
uplatﾐěﾐí. Dosažeﾐé vzděláﾐí H┞ podpořeﾐýﾏ osoHáﾏ ﾏělo usﾐadﾐit jejiIh uplatﾐěﾐí ﾐapříklad v 
dětskýIh kluHeIh, ﾐa příﾏěstskýIh táHoreIh ﾐeHo jako OSVČ.  

 

Doporučeﾐí k realizaci aktivit v ProrodiﾐﾐýIh opatřeﾐích: 

  
Doporučujeﾏe uzavřít pojištěﾐí odpovědﾐosti za škody ふzahrﾐujíIí poHyt v prostoráIh zařízeﾐí i 
volﾐý pohyH dětí ﾏiﾏo zařízeﾐíぶ, výdaj lze hradit z ﾐepříﾏýIh ﾐákladů projektu!  
 

Podﾏíﾐky vykazováﾐí ﾐěkterýIh ﾐákladů v oblasti aktivit týkajíIíIh se 
ProrodiﾐﾐýIh opatřeﾐí:  

 Iílovou skupiﾐou jsou rodiče dětí; výdaje, které ﾐeﾏají příﾏý vztah k Iílové skupiﾐě, ﾐejsou 
způsoHilýﾏi ﾐáklad┞ projektu ふﾐapř. stravﾐé dětí, jízdﾐé či případﾐé vstupﾐéぶ, ﾐeﾏohou ted┞ 
Hýt součástí rozpočtu projektu  

 Iestovﾐé pečujíIíIh/doprovázejíIíIh osoH spadá do ﾐepříﾏýIh ﾐákladů  
 v případě společﾐé doprav┞ dětí do/ze škol┞ a /ﾐeHo příﾏěstského táHora v ráﾏIi regioﾐu 

ふpříﾏěstské oHlasti, veﾐkovské regioﾐ┞ぶ je ﾐutﾐo v┞užít služHu dopravIe; položka Hude 
zahrnuta do kapitol┞ rozpočtu Nákup služeH  

 případﾐé příspěvk┞ rodičů ふpoﾐížeﾐé o úhradu výdajů ﾏiﾏo rozpočet projektu, ﾐapř. stravﾐé 
dětíぶ ﾏohou Hýt zahrﾐut┞ do spolufiﾐaﾐIováﾐí ze straﾐ┞ příjeﾏIe ふpokud H┞ částka v┞HraﾐýIh 
příspěvků přesáhla výši spolufiﾐaﾐIováﾐí, Hude se jedﾐat o příjﾏ┞ projektuぶ  

 výdaje, které ﾐejsou hrazeﾐ┞ z projektu, ale jsou ﾐezH┞tﾐé pro jeho realizaIi ふﾐapř. stravﾐé 
dětíぶ je třeHa uvést v žádosti o podporu  

 

Podﾏíﾐky vyﾏezujíIí Iílovou skupiﾐu rodičů využívajíIíIh služeH péče o děti:  
 

U Iílové skupiﾐ┞ rodičů dětí ﾏusí Hýt zajištěﾐa vazHa ﾐa trh práIe. PříjeﾏIe ﾏá pro každé dítě 
v┞užívajíIí služeH v ráﾏIi projektu píseﾏﾐě doložeﾐo, že oHa rodiče ふresp. jiﾐé osoH┞ pečujíIí o dítě 
ve společﾐé doﾏáIﾐostiぶ splňují jedﾐo z ﾐásledujíIíIh kritérií:  

 jsou zaﾏěstﾐaﾐí, v┞koﾐávají podﾐikatelskou čiﾐﾐost,  
 v případě ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti si zaﾏěstﾐáﾐí aktivﾐě hledají, jsou zapojeﾐi v proIesu vzděláváﾐí 

či rekvalifikaIe.  
 

OsoH┞ pečujíIí o dítě jsou uvedeﾐ┞ v přihlášIe dítěte do zařízeﾐí. V případě střídavé péče stačí uvést 
údaje pro jedﾐu z doﾏáIﾐostí, kde dítě poHývá. Spolu s přihláškou rodič doloží ﾐásledujíIí doklad┞: 
  

 zaﾏěstﾐaﾐý rodič doloží potvrzeﾐí zaﾏěstﾐavatele o praIovﾐíﾏ poﾏěru ふpraIovﾐí sﾏlouva, 
DPP, DPČぶ s uvedeﾐíﾏ doH┞ trváﾐí praIovﾐího poﾏěru; OSVČ doloží potvrzeﾐí ČSS) o úhradě 
odvodů ﾐa soIiálﾐí pojištěﾐí  

 ﾐezaﾏěstﾐaﾐý rodič ふpřípadﾐě jiﾐá pečujíIí osoHaぶ doloží potvrzeﾐí z ÚP ČR o toﾏ, že je 
vedeﾐ v evideﾐIi uIhazečů o zaﾏěstﾐáﾐí ふpopř. potvrzeﾐí od poﾏáhajíIí orgaﾐizaIeぶ; osoH┞ v 
proIesu vzděláváﾐí doloží potvrzeﾐí o studiu  
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 osoH┞ aHsolvujíIí rekvalifikačﾐí kurz doloží potvrzeﾐí o účasti ﾐa rekvalifikačﾐíﾏ kurzu a 

Iertifikát/potvrzeﾐí o jeho úspěšﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí, pokud H┞l kurz ukoﾐčeﾐ v doHě koﾐáﾐí 
projektu  

 

Aktualizovaﾐá potvrzeﾐí Hudou předkládáﾐa s každou zprávou o realizaIi projektu. V případě OSVČ se 
aktualizovaﾐé potvrzeﾐí dokládá zpětﾐě vžd┞ s ročﾐíﾏ v┞účtováﾐíﾏ plateH pojistﾐého. 

 
Nepodporovaﾐé aktivity  
 

V této výzvě ﾐeHudou podporováﾐ┞ ﾐásledujíIí aktivit┞:   
 

 Volﾐočasové aktivit┞  
 PC/jaz┞kové kurz┞ jako saﾏostatﾐý projekt  
 Osvětová čiﾐﾐost/kaﾏpaﾐě jako saﾏostatﾐý projekt  
 TvorHa koﾏple┝ﾐíIh vzdělávaIíIh prograﾏů včetﾐě e-learﾐiﾐgovýIh kurzů  
 Provoz ﾏateřskýIh a rodiﾐﾐýIh Ieﾐter  
 Vzděláváﾐí čleﾐů realizačﾐího týﾏu s výjiﾏkou vzděláváﾐí realizačﾐího týﾏu - pečujíIíIh 

osob.  

 

PotřeHﾐost vzdělávaIíIh aktivit zdůvodﾐí žadatel v projektové žádosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


