Nejčastější dotazy v souvislosti s nouzovým stavem v ČR
(platnost od 11. 3. 2020 do odvolání)


Jak vykázat docházku dětí a pečujících osob do DS v době nouzového stavu?

Pro docházku dětí a pečujících osob platí, že se standardně zaznamenává příchod
a odchod. Na konci monitorovacího období provozovatel vyhodnotí docházku. Pokud
bude docházka vyšší než 75 % včetně, není třeba odečítat pracovní dny. Pokud bude
docházka nižší, pak má možnost po dobu, kdy uzavřel nebo omezil provoz tyto dny
z docházky odečíst. Pokud bude provozovatel odečítat dny, kdy byla snížená
docházka, pak doloží zdůvodnění, proč zařízení fungovalo v tomto omezeném režimu.
Platí od 11. 3. 2020 v rozsahu o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Pokud provozovatel bude odečítat uzavření dnů, kdy byla DS uzavřena celý den, pak
doloží písemné zdůvodnění uzavření (např. uzavřeno na základě přijatých opatření
související s epidemiologickou situací v ČR).


Jaký je postup při vykazování docházky dětí, které mají povinně nakázanou
karanténu?

Docházku dětí v nařízené karanténě nevykazujete. Dle aktuálních informací je možný
provoz zařízení v omezeném režimu. Po ukončení monitorovacího období má
provozovatel možnost dle dosažené obsazenosti tyto dny odečíst z výpočtu docházky.


Můžeme uzavřít dětskou skupinu, když máme 3 pečující osoby, ty mají děti na
základní škole a musí je s ohledem na uzavření školy pohlídat?

Vzhledem k aktuální situaci ano, ve Zprávě o realizaci doložíte odůvodnění uzavření
zařízení a ve výpočtu docházky tyto dny odečtete.


Jako provozovatel nechci uzavřít dětskou skupinu, ale v důsledku toho, že
rodiče nechávají děti z DS doma se staršími sourozenci bude docházka
snížena. Bude toto zohledněno?

Pokud bude provozovatel odečítat dny, kdy byla snížená docházka (např. 4 děti z 8),
pak doloží zdůvodnění, proč zařízení fungovalo v tomto omezeném režimu (např.
Omezení provozu nastalo z důvodu vyhlášeného opatření vlády. Rodič se rozhodl, že
nechá mladší dítě doma se školákem, avšak provozovatel nechce kvůli docházce
jiných dětí zařízení zcela uzavřít). V docházce pak tyto dny nebudou vykazovány nebo
budou s nulovou docházkou (zůstane datum a jméno a bude odstraněn čas příchodu
a odchodu). Bude však zachována auditní stopa, ve kterých dnech došlo k úpravě.


Jak je to v případě s potvrzením OČR?

Rodičům dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí MZČR o uzavření
základních, středních i vysokých škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, vzniká
nárok na ošetřovné. Tento nárok mají také rodiče dětí umístěných v dětských
skupinách, které aktuálně jsou či teprve budou v důsledku této mimořádné situace
uzavřené. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách MPSV pod tímto odkazem:

http://dsmpsv.cz/cs/novinky/203-osetrovne-pro-rodice-deti-v-detskych-skupinach-vsoucasne-mimoradne-situaci.


Mám vykázat docházku pečujících osob, pokud provádí desinfekci prostor v DS,
či potřebné opravy/úpravy, která je však uzavřena a nejsou přítomny děti?

Docházku pečujících osob zaznamenáte dle běžného provozu, avšak pro výpočet
docházky se bude jednat o dny, po které zařízení bylo uzavřeno a nebudou tedy do
finálního výpočtu zahrnuty.


Jaká se bude uplatňovat překážka na straně zaměstnavatele?

Výpočet mzdy pro pracovníky je v kompetenci Vaší paní účetní.


Můžeme prodloužit dobu vybudování nad 12 měsíců, jelikož stavební firmy nám
odmítají pracovat?

Dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s
jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku,
kap. 7.1.2 je změna délky fáze vybudování zařízení umožněna, přičemž fázi
vybudování zařízení lze prodloužit na maximálně 12 měsíců (počítáno od termínu
zahájení realizace projektu).


Blíží se nám termín zahájení provozu po vybudování/ zahájení návazného
projektu ve výzvě 101/103. Má smysl v aktuální situaci, kdy rodiče nechtějí
dávat děti do DS zahájit fázi provozu (a současně využít možnosti snížit počet
dní ve výpočtu docházky), nebo máme podat žádost o změnu na posun
zahájení provozu?

Vzhledem k aktuální situaci lze zahájit provoz dle vydaného právního aktu a následně
dny, po které bude DS uzavřena odečíst z celkového počtu dnů pro výpočet
obsazenosti.


Lze prodloužit termínu odevzdání ZoR a ŽoP?

Ano, o prodloužení termínu předložení ZoR a ŽoP požádáte depeší na projektu.
Nezapomeňte o prodloužení požádat včas před uplynutím lhůty pro podání ZoR a ŽoP.
Vždy je nutné uvést konkrétní datum, do kterého požadujete termín prodloužit.
V případě relevantních důvodů je možné prodloužení termínu provést i opakovaně.


Prodlouží se kontrola ZoR a ŽoP, vyplácení záloh, hodnocení podaných žádostí
a příprava právních aktů?

Vzhledem k agendě, kterou pracovníci Řídicího orgánu vykonávají a možnosti práce
z domova, nedochází k prodlevám. Administrativní úkony i nadále vykonáváme ve
stanovených termínech.


Mohou v DS umisťovat vnoučata zaměstnanců či jiné děti, které normálně do
DS nechodí (a jestli k nim potřebují uzavírat smlouvy a potvrzovat docházku od
rodičů, je nutné dodržet věk dětí (např. je možné přijmout i staršího sourozence)
a nutnost mít povinné očkování?

Provoz dětských skupin i nadále probíhá dle platné legislativy, tj. dle zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Současně je třeba
dodržovat pravidla OPZ. Umístění dítěte do zařízení podléhá výše uvedeným
pravidlům, které jsou blíže popsány Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče
o děti předškolního věku.

