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 registrační číslo a název projektu;  

 měsíc a rok, za který je vykazován;  

 počet dní ošetřování člena rodiny/pracovní neschopnosti pracovníka, pokud bylo čerpáno;  

 datum a podpis pracovníka a statutárního orgánu.  

Evidence docházky  

Při kontrole na místě je potřeba v personálních šablonách doložit evidenci docházky daného 

pracovníka. Pokud škola/školské zařízení ve své běžné činnosti evidenci docházky nepoužívá, je 

potřeba ji pro pozice v personálních šablonách zavést.  

Ošetřování člena rodiny / pracovní neschopnost u personálních šablon 

Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci/pracovníkovi hrazenému ze šablon vzniknout nebo trvat 

nárok na dávku nemocenského pojištění – tzv. nemocenské u pracovní neschopnosti nebo tzv. 

ošetřovné u ošetřování člena rodiny. Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání 

PN, ošetřovné náleží pojištěncům od prvního dne OČR. Uznatelné tedy mohou být pouze ty šablony, 

ve kterých vznikla a/nebo trvala pracovní neschopnost max. 14 dní. V případě OČR nelze uznat šablonu 

za žádných okolností27.  

Možnosti řešení:  

1. Škola může předložit v personálních šablonách reporty o činnosti i s PN od 15. dne nebo OČR s tím, 

že tyto šablony poměrným způsobem sníží. Snížení výstupu počítá Kalkulačka indikátorů ZoR projektu, 

viz výše.  

2. Pokud pracovník/zaměstnanec čerpá OČR nebo PN od 15. dne v personálních šablonách, může 

po dobu této OČR/PN pracovat na dané pozici jiný pracovník/zaměstnanec, i kdyby se jednalo pouze 

o pár dní v daném měsíci. Tento náhradní pracovník/zaměstnanec musí vykázat stejné výstupy jako 

běžný pracovník/zaměstnanec na této pozici – tj. smlouvu (DPČ, popř. DPP), splnění kvalifikačních 

požadavků a report o činnosti. Zároveň je nutné respektovat podmínku stanovenou v personálních 

šablonách: nejnižší jednotku úvazku, tj. 0,1 (resp. 0,5 u školního psychologa) na jeden měsíc nelze dělit 

mezi více osob. To znamená, že všechny osoby, které v daném měsíci pracují na pozici personální 

šablony, musí pro daný měsíc (nebo danou dobu v měsíci) doložit smlouvu/dohodu na minimálně 

0,1 (resp. 0,5 v případě školního psychologa) úvazku. Pokud někdo doloží dohodu s uvedením hodin 

místo úvazku, odpracované hodiny v době, po kterou pracoval, musí odpovídat minimálně výši úvazku 

0,1, resp. 0,5. Tímto nebude porušena podmínka nedělitelnosti úvazku 0,1 (resp. 0,5) mezi více osob.  

3. Pracovník/zaměstnanec v personálních šablonách může OČR nebo PN od 15. dne napracovat, avšak 

takový měsíc s OČR nebo PN od 15. dne lze nahradit pouze celým novým měsícem práce ve výši úvazku, 

kterou má uvedenou ve smlouvě (ne pouze počtem dní z OČR nebo PN od 15. dne PN v novém měsíci 

a sloučit 2 měsíce jako jeden výstup). S ohledem na typ smlouvy (typicky v případě DPČ/DPP) lze 

na dobu, kdy je pracovník nemocen nebo ošetřuje člena rodiny, nahradit v rámci stejného měsíce 

napracováním chybějících hodin v jiné části stejného měsíce.  

                                                 
27 V případě vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění nelze nárokovat zároveň náklady na šablony, jelikož v takovém 
případě dochází k dvojímu financování aktivity. 
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Dodatečně zjištěné pochybení při kontrole na místě:  

Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje u pracovníka/zaměstnance ve vykazovaném měsíci PN 

od 15. dne/OČR, výdaje související s tímto pochybením budou bez ohledu na předchozí výsledek 

administrativní kontroly označeny jako nezpůsobilé dle výpočtu nezpůsobilých výdajů v Kalkulačce 

indikátorů pro ZoR projektu. 

5.2.4.4 Popis vyloučených aktivit 

V rámci výzvy nejsou podporovány tyto aktivity: 

- aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, 

- vznik a pilotáž nových kurzů DVPP, 

- jazykové vzdělávání vedoucí ke zvýšení jazykových kompetencí cílových skupin dle Společného 

evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (A1 – C2), 

- zahraniční výjezdy žáků a studentů VOŠ, 

- aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 

školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a aktivity vedoucí k zařazování a udržení žáků 

ve studijních oborech kategorie J, Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, 

- vznik a vývoj nových testových ani diagnostických nástrojů dětí, žáků a studentů, 

- jednorázové akce SŠ pro žáky MŠ a ZŠ – například dny otevřených dveří, účast na veletrhu 

středních škol, exkurze žáků SŠ a ZŠ bez jejich logického začlenění do dlouhodobých aktivit 

projektu. 

5.2.5 Nastavení rozpočtu a finančního plánu projektu 

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Dále pro projekty v rámci této výzvy 

platí, že náklady projektu jsou rozděleny do 3 hlavních kategorií: 

1. kategorie – Přímé náklady (tvoří základ pro výpočet nepřímých nákladů) 

Tato kategorie nákladů obsahuje přímé náklady na realizaci všech povinných, povinně volitelných 

a volitelných aktivit kromě nákladů na volitelnou aktivitu č. 7 Podpora škol a školských poradenských 

zařízení formou jednotkových nákladů. Náklady spojené s volitelnou aktivitou č. 7 jsou realizovány 

prostřednictvím jednotkových nákladů. 

Do kapitoly osobní výdaje je žadatel/příjemce oprávněn zařadit pouze náklady na odborný tým. Výdaje 

na administrativní tým jsou hrazeny z nepřímých nákladů, viz kapitola 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele 

a příjemce – obecná část. 

Žadatel/příjemce není oprávněn do položky rozpočtu Osobní výdaje alokovat prostředky 

na zaměstnance/pracovníky projektu, kteří vykonávají činnosti související se samotnou realizací aktivit 

č. 7, neboť jednotkový náklad každé jednotky aktivity spadající pod volitelnou aktivitu č. 7 zahrnuje 


