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RP Překryv v MŠ
RP „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů
se zohledněním provozu mateřských škol“:
Záměr programu: přispět k usnadnění přechodu mateřských škol na nový
způsob financování
1. etapa
 leden – srpen 2019 (Kraj Vysočina – 45 podpořených MŠ)
 zajištění překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů
(vazba na vykázané údaje k 30. 9. 2018)
2. etapa
 září – prosinec 2019
 zajištění překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů
 zajištění rozšíření průměrné doby provozu MŠ od 1. 9. 2019
(vazba na údaje, které budou vykázány k 30. 9. 2019)
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Vyhlášení 2. etapy programu
Výzva


doporučujeme důkladně se seznámit s vyhlášením 2. etapy programu,
(program není povinný)



zveřejněna na portálu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolnivzdelavani/vyhlaseni-druhe-etapy-rozvojoveho-programu-financni

Příloha č. 1 - žádost a Příloha č. 2 - kraje
 mateřská škola nevyplňuje
Příloha č. 3 – návrh tabulky pro MŠ
 doporučený návrh tabulky ministerstvem
 mateřská škola vyplní tabulku upravenou Krajem Vysočina
(podrobnější informace viz dále)
Příloha č. 4 - vyúčtování
 pro kraj za všechny podpořené mateřské školy
 upravený formulář vyúčtování školy zašle krajský úřad až s přidělením
dotace
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Informace ke 2. etapě programu
Oprávněný žadatel


mateřská škola, která potřebuje dofinancovat úvazky potřebné k zajištění úvazků
souvisejícími
a) se zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti
b) s rozšířením (prodloužením) průměrné doby provozu mateřské školy

c) s dofinancováním rozdílu mezi výší úvazků stanovených prostřednictvím
krajských normativů a nově předpokládanou výší úvazků k 1. 9. 2019 (se
zohledněním překryvů a průměrné doby provozu)
a to maximálně do výše PHmax, kterého MŠ dosáhne v souvislosti s organizačními
změnami a zápisy v květnu 2019 a které bude realizovat od 1. 9. 2019

ad a) maximální navýšení 0,4032 úvazku/1 třída, tj. 2,5 hodiny denně (12,5 hod
přímé pedagogické činnosti za týden)
ad b) změna délky provozu od 1. 9. 2019 k délce provozu k 1. 1. 2019
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Informace ke 2. etapě programu
Předpokládaný výpočet PHmax


vychází z počtu tříd a průměrné doby provozu, kterou mateřská škola stanoví na
základě organizačních změn a zápisů od 1. 9. 2019, a následně pak vykáže k 30. 9.
2019

V případě vytvoření nových tříd



dotace z programu maximálně na úvazek 0,4032/1 třída na cílené překrývání učitelů,
a to za podmínky, že zároveň došlo k 1. 9. 2019 k navýšení úvazků učitelů
stanovených krajským normativem

Z dotace nemohou být hrazeny náklady spojené s navýšením počtu úvazků
učitelů z důvodu nárůstu výkonu!!!

14.05.2019

6

Hana Koudelová

Informace ke 2. etapě programu
Jak škola prokáže případné kontrole oprávněné použití finančních prostředků
z rozvojového programu


předložením pracovních smluv (úvazky nově přijatých učitelů)



předložením dohody o změně pracovní smlouvy/dodatku k pracovní smlouvě
(navýšení úvazků stávajících učitelů)
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Žádost školy o poskytnutí dotace
Postup školy pro podání žádosti na krajský úřad:
 škola vyplní přílohu č. 3 (Tabulka MŠ upravená krajským úřadem, dále jen
„Tabulka MŠ“)


termín odeslání: do 24. 5. 2019 Krajskému úřadu Kraje Vysočina
(nezasílejte na MŠMT!)



způsob odeslání: prostřednictvím datové schránky (ID: ksab3eu) ve formátu
PDF (scan podepsané tabulky oprávněnou osobou nebo konverze tabulky s elektronickým
podpisem oprávněné osoby) a

současně i v programu MS Excel



do předmětu zprávy škola uvede: RP Překryv v MŠ



škola odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v tabulce MŠ
O dotaci z RP nemůže požádat mateřská škola, která bude k 1. 9. 2019
(resp. k 30. 9. 2019) ve výjimce z nejnižšího počtu dětí ve třídě!!!
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Žádost o poskytnutí dotace - kraj
Na MŠMT žádost podá:
 krajský úřad (do 14. 6. 2019)


souhrnně za mateřské školy v Kraji Vysočina (přílohy č. 1 a č. 2)



dle soupisu požadavků jednotlivých právnických osob mateřských škol (příloha č. 3 Tabulka MŠ upravená krajským
úřadem)
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků RP na webu MŠMT je
1. 8. 2019
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Metodika k vyplnění „Tabulky MŠ“
Příloha č. 3 - Tabulka MŠ
 školám byla zaslána emailem spolu s metodickým návodem k vyplnění včetně

postupu podání na krajský úřad dne 14. 5. 2019


současně byla tabulka zveřejněna na školském portálu Kraje Vysočina v sekci
Informace a pokyny pro MŠ

Upozornění: MŠMT zaslalo všem ředitelkám/lům mateřských škol dopis ze dne 9. 5. 2019
včetně přílohy č. 1 dopisu, ve které jsou uvedeny možné příklady financování
z programu.

Podrobné seznámení s vyplněním tabulky MŠ včetně stanovení PHmax a PH
mateřské školy:
Příloha č. 3 - Tabulka pro MŠ - poznámky.xlsx
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Z nejčastějších dotazů k 1. etapě
Může být v rámci RP přijata učitelka na DPČ/DPP?


Ne. Musí se jednat o pracovní poměr (nelze řešit formou dohody o provedení
práce/pracovní činnosti).

Lze přijmout i nekvalifikovanou učitelku?


Ze zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že ředitelka mateřské školy může
uzavřít za specifických podmínek (po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu)
pracovní smlouvu i s nekvalifikovaným pracovníkem, pokud prokazatelně nemůže
tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.

Musí být učitelka zařazena v 9. plat. třídě 5. stupni, jak je uvedeno ve
vyhlášení RP ?


Informace uvedená ve vyhlášení souvisí se způsobem určení výše dotace (platové
zařazení pracovníka viz Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací a Nařízení
vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě).
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Diskuse

Prostor pro Vaše dotazy.
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Děkujeme za pozornost.
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