Výzva č. 043 – Odpovědi na dotazy ze seminářů pro příjemce (Praha a Brno, duben 2017)
1. Jazykové vzdělávání (jednorázový kurz): Můžeme realizovat jednorázový jazykový kurz,
který bude probíhat např. každý pátek celý den po dobu 5 týdnů?
 Ano, takový kurz můžete realizovat. Jednorázový jazykový kurz musí mít délku
minimálně 8 vyučovacích hodin a maximálně 104 vyučovacích hodin. 1 vyučovací
hodina odpovídá 45 minutám.
2. Plán aktivit: Uplatní se případná 2% sankce dle části V, bodu 3.8 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace v jiných případech než při neohlášené kontrole na místě?
 Plán aktivit projektu slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace
jednotlivých projektů. Případnou 2% sankci uděluje ŘO pouze na základě zjištění
z neohlášené kontroly na místě.
3. Plán aktivit: Do projektu je zahrnuté školení výškových prací, jehož součástí je praktická část,
která probíhá na těžko identifikovatelných místech – například na billboardech. Jakou adresu
konání aktivity máme v takovém případě uvést do plánu aktivit?
 Dle specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty
s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání je podpora z OPZ
poskytována výhradně na prezenční vzdělávání v učebně nebo na pracovišti za účasti
lektora (resp. kouče, instruktora apod.). Pokud není splněna uvedená podmínka,
jedná se o tzv. nepodporované vzdělávání.
4. Způsob ověření znalostí/dovedností: Jaký způsob ověření znalostí/dovedností máme uvést
do dokumentace v případě např. otevřených kurzů, kde se závěrečné ověření
znalostí/dovedností nekoná?
 V dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu musí být vždy uveden způsob ověření
znalostí/dovedností, tj. ukončení kurzu. V případě, že kurz nebude ukončen ústním,
písemným ani jiným způsobem ověření znalostí/dovedností, protože to pro daný typ
kurzu není standardní, bude na potvrzení o absolvování uvedeno, že „Kurz byl
ukončen ověřením získaných znalostí a dovedností v souladu s dokumentací k obsahu
vzdělávacího kurzu.“ V dokumentaci k obsahu takového vzdělávacího kurzu bude
v bodě způsob ověření znalostí/dovedností uvedeno např. „Ukončení splněním
minimálního rozsahu docházky“.
5. Způsob ověření znalostí/dovedností: Jaké materiály musíme archivovat v souladu s pravidly
OPZ v případě, kdy jsou kurzy zakončeny ústním přezkoušením účastníka?
 V případě, že kurz bude zakončený ústním přezkoušením, příjemce není povinen
archivovat záznam (zápis/protokol/zpětnou vazbu lektora) z ústního školení.
6. CZ-ISCO: Do jaké hlavní třídy bude zařazený stavbyvedoucí?
 Při zařazování postupujte vždy podle kapitoly 5.3.1 specifické části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené
na další profesní vzdělávání, resp. podle zdrojů, na které pravidla odkazují. Jestliže
profesionální a technické znalosti a dovednosti jsou pouze základem pro samotné
řídící úkoly, mělo by být toto zaměstnání zařazeno do 1. třídy (1323 - řídící pracovníci
ve stavebnictví a zeměměřictví). Pokud však hlavní náplní práce je praktické využití
určitých profesionálních či technických znalostí a dovedností a vedení je jen okrajové,
pak by se mělo příslušné zaměstnání zařadit do 2. třídy (2142 – stavební inženýři).
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