
Výpočet obsazenosti 
 
Rozhodující je počet půldnů strávených dětmi v dětské skupině a počet pracovních dní 
(přičemž každý den znamená 2 půldny) podle běžného nastavení fondu pracovní doby v ČR. 
Odečet dnů, který výjimka umožňuje, použije provozovatel v případě, že se rozhodne 
odstranit dny s nízkou obsazeností (nebo dny kdy bylo zařízení zcela uzavřeno) a o tyto dny 
se nebude dosažený počet půldenních přítomností snižovat. Uplatnění výjimky obsazenost 
zařízení nezvyšuje! 
 
Příjemce v textu zprávy o realizaci projektu (např. v části Identifikace problému) popíše, jak 
byl vypočten celkový počet dní, o které byl snížen počet pracovních dnů použitých pro 
výpočet obsazenosti a uvede konkrétní dny, které byly vyjmuty včetně příslušného 
odůvodnění (např. nařízená karanténní opatření dětí). 
 
Souhrnný záznam o docházce dětí  
 
Zařízení je zcela uzavřeno – příjemce doloží jeden soubor s docházkou, kdy na listu 
„Výpočet dosažených jednotek“ v buňce „Celkový počet dnů, kdy bylo zařízení uzavřeno“ 
uvede celkový počet dní, kdy bylo zařízení zcela uzavřeno + doloží odůvodnění vyjmutí 
těchto dnů z výpočtu obsazenosti 
 
Zařízení není uzavřeno a obsazenost dětské skupiny je nízká nebo zařízení je uzavřeno 
a v následném provozu je obsazenost dětské skupiny nízká – příjemce doloží dva 
soubory s docházkou + doloží odůvodnění vyjmutí těchto dnů z výpočtu obsazenosti 

• jeden soubor s docházkou, kde je zaznamenána docházka dle skutečnosti 

• druhý soubor s docházkou, kdy do výpočtu dosažených jednotek v buňce „Celkový 
počet dnů, kdy bylo zařízení uzavřeno“ uvede celkový počet dní, které provozovatel 
vyhodnotil jako dny s dopadem na výpočet obsazenosti, tj. snižují obsazenost a na 
listu „záznam o docházce“ tyto dny vyjme (příp. odstraní čas příchodu a odhodu dětí) 

 
Jednotlivé body Výjimky a jejich uplatnění a dokladování 

 
1) Nařízení karantény pečujících osob nebo dětí – zařízení bylo zcela uzavřeno nebo byl 

omezen provoz a obsazenost dětské skupiny byla nízká. 
 
Provozovatel doloží:  
 
V případě karantény pečujících osob: 

• rozhodnutí krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře o nařízení karanténních 
opatření, nebo potvrzení ošetřujícího lékaře o ukončení nařízených karanténních 
opatření (pokud z ukončení potvrzení o pracovní neschopnosti – karanténě – vyplývá 
i datum zahájení) 

V případě karantény dětí: 

• rozhodnutí krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře o nařízení karanténních 
opatření, nebo potvrzení ošetřujícího lékaře o ukončení nařízených karanténních 
opatření – potřebě ošetřování – péče (pokud z ukončení potřeby ošetřování člena 
rodiny vyplývá i datum zahájení, pak postačuje toto) 

 nebo  

• potvrzení ošetřujícího lékaře o délce trvání nařízených karanténních opatření, nebo 
příp. čestné prohlášení rodiče o délce trvání nařízených karanténních opatření dítěte. 

 
Z doložených dokladů musí zřetelně vyplývat začátek i konec období, ke kterému se vztahují.  



2) Nepřítomnost dětí s příznaky onemocnění COVID-19 – zařízení nebylo uzavřeno  
a provoz byl omezen a obsazenost dětské skupiny byla nízká. 
 

Provozovatel doloží: 
 

• rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení, nebo 

• potvrzení ošetřujícího lékaře o délce trvání příznaků onemocnění dítěte, nebo  

• čestné prohlášení rodiče o délce trvání příznaků s podobnou symptomatologií jako 
v případě onemocnění COVID-19.  

 
Z doložených dokladů musí zřetelně vyplývat začátek i konec období, ke kterému se vztahují. 
 

3) a 4) Celostátní, krajské či místní zavedení mimořádných opatření – zařízení bylo 
uzavřeno nebo byl omezen provoz a obsazenost dětské skupiny byla nízká. 
 

Provozovatel vyhotoví Rozhodnutí v písemné podobě, kde uvede: 
 

• začátek i konec období uzavřeného či omezeného provozu dětské skupiny,  

• které konkrétní mimořádné opatření znemožnilo provoz dětské skupiny. 
 
Vzhledem k elektronické formě odevzdání (sken) upozorňujeme, že příjemce by měl 
uchovávat pro účely kontroly projektu kopie rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení 
o pracovní neschopnosti – karanténě, či potřebě ošetřování. V případě potvrzení ošetřujícího 
lékaře či čestného prohlášení rodiče musí příjemce uchovat originál takového dokladu. 
 
V současné době je možné využít možnosti omezeného provozu či uzavření zařízení  
s odkazem na celostátní opatření k omezení provozu škol a školských zařízení, které je v 
platnosti od 14.10.2020 do 20.11.2020, viz následující odkaz: https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#skoly. 
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