VÝJIMKA PRO VÝPOČET OBSAZENOSTI V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH
Zhoršující se epidemiologická situace a nastupující opatření proti šíření onemocnění
COVID- 19 (na celostátní, krajské a místní úrovni) mají dopad také na dětské skupiny
podpořené z OPZ, jejichž provozovatelé mohou být současným stavem a přijímanými
mimořádnými opatřeními významně dotčeni. Řešení v podobě výjimky pro výpočet
obsazenosti v dětských skupinách, které ŘO připravil, může napomoci realizátorům překlenout
toto náročné období.
Ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty
s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku
jsou v kap. 4.1.3 stanovena pravidla pro výpočet podpory na provoz dětských skupin
hrazených z OPZ. Princip výpočtu podpory se provádí na základě dosažené obsazenosti
dětské skupiny. Obsazenost se vyhodnocuje za období 6 měsíců, protože takto nastavená
délka zajistí očištění údaje o obsazenosti od dočasných výkyvů (způsobených např.
nemocností dětí v zimním období či dovolenými v období letních prázdnin). Pro výpočet
obsazenosti dětské skupiny není relevantní, zda zařízení péče o děti bylo či nebylo daný den
otevřeno, ale 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.
Dle kap. 4.1.3 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty
s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku je
možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které bylo
zařízení zavřeno buď z předem nepředvídatelných důvodů, např. karanténa apod., anebo
z předem ohlášených technických důvodů, jejichž příčina není na straně příjemce podpory
a tyto důvody je možné doložit. Maximálně je však z těchto důvodů možné snížit počet
pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Za předem nepředvídatelné důvody lze také považovat mimořádná opatření související
s epidemiologickou situací v ČR způsobenou onemocněním COVID-19, která mohou vést
k omezení provozu dětských skupin, k nízké obsazenosti či k jejich dočasnému uzavření.
Výjimkou se stanoví, že je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet
obsazenosti také o ty dny, po které byl v zařízení provoz omezen z důvodu karantény
pečujících osob kvůli možnému onemocnění COVID-19, anebo obsazenost dětské skupiny
byla nízká z důvodu karantény dětí navštěvujících zařízení kvůli možnému onemocnění
COVID-19 nebo z důvodu nepřítomnosti dětí s příznaky s podobnou symptomatologií jako
v případě onemocnění COVID-19. Maximálně je však z těchto důvodů možné snížit počet
pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
V případě vyhlášení nouzového stavu, případně dojde-li k celostátnímu, krajskému či místnímu
zavedení mimořádných opatření souvisejících s epidemiologickou situací v ČR, která budou mít
obdobný dopad jako např. usnesením vlády přijatý zákaz osobní přítomnosti žáků na základním
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) platný od 11. 3.
2020, umožňuje se touto výjimkou příjemcům prodloužit období, za které lze snížit počet
pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti, z 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů
na takový počet kalendářních dnů, po které opatření platilo, a zařízení bylo s ohledem na
epidemiologickou situaci uzavřeno, jeho provoz byl omezen anebo obsazenost dětské skupiny
byla nízká.
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Pro provozovatele dětských skupin bude v závislosti na situaci platit následující:
1) V případě, že provozovatel dětské skupiny omezí provoz (z důvodu nařízené

karantény kvůli možnému onemocnění COVID-19 u pečujících osob), anebo
obsazenost dětské skupiny bude nízká (z důvodu nařízené karantény u dětí kvůli
možnému onemocnění COVID-19), pak se může rozhodnout, zda sníží počet
pracovních dnů použitých pro výpočet obsazenosti o ty pracovní dny, ve kterých
fungovala dětská skupina pouze v omezeném režimu, případně byla nízká obsazenost,
anebo do výpočtu zařadí všechny pracovní dny. Maximálně je však z těchto důvodů
možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o 31 po sobě
jdoucích kalendářních dnů. (V případě omezení provozu, případně nízké
obsazenosti je tedy na provozovateli dětské skupiny, aby si vyhodnotil dopad aktuální
situace na obsazenost provozované dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).
2) V případě, že obsazenost dětské skupiny bude nízká (z důvodu nepřítomnosti dětí

s příznaky s podobnou symptomatologií1 jako v případě onemocnění COVID-19)
a zařízení nebude uzavřeno, pak se provozovatel může rozhodnout, zda sníží počet
pracovních dnů použitých pro výpočet obsazenosti o ty pracovní dny, ve kterých byla
nízká obsazenost, anebo do výpočtu zařadí všechny pracovní dny. Maximálně je však
z těchto důvodů možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti
o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů. (V případně nízké obsazenosti je tedy na
provozovateli dětské skupiny, aby si vyhodnotil dopad aktuální situace na obsazenost
provozované dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).
3) Pokud dojde k uzavření dětské skupiny v návaznosti na celostátní, krajské či místní

zavedení mimořádných opatření, která budou mít obdobný dopad jako např. od
11. 3. 2020 platný zákaz osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pak se sníží počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty
pracovní dny, ve kterých nebude dětská skupina v provozu v návaznosti na přijatá
opatření související s epidemiologickou situací v ČR. (V případě uzavření dětské
skupiny je tedy na provozovateli, aby si vyhodnotil dopad přijatých opatření na
obsazenost provozované dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).
4) V případě, že provozovatel dětské skupiny omezí provoz, anebo obsazenost dětské

skupiny bude nízká, v návaznosti na celostátní, krajské či místní zavedení
mimořádných opatření, která budou mít obdobný dopad jako např. od 11. 3. 2020
platný zákaz osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských
zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak se
může rozhodnout, zda sníží počet pracovních dnů použitých pro výpočet obsazenosti
o ty pracovní dny, ve kterých fungovala dětská skupina pouze v omezeném
režimu z důvodu epidemiologické situace, případně byla nízká obsazenost, anebo do
výpočtu zařadí všechny pracovní dny, tedy včetně období mimořádných opatření.
(V případě omezení provozu, případně nízké obsazenosti je tedy na provozovateli
dětské skupiny, aby si vyhodnotil dopad přijatých opatření na obsazenost provozované
dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).

1

Dle posouzení lékaře, obvykle respirační nebo střevní infekt (onemocnění).

Strana: 2 z 4

Aby provozovatel mohl z výpočtu obsazenosti vyjmout pracovní dny, po které byla dětská
skupina uzavřena, anebo byl provoz dětské skupiny omezen, nebo došlo k nízké obsazenosti
dětské skupiny, je potřeba, aby provozovatel doložil:
Ad 1)
že tak učinil např. v návaznosti na rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo rozhodnutí
praktického lékaře o umístění pečujících osob nebo dětí do karantény kvůli možnému
onemocnění COVID-192. Omezený provoz či nízká obsazenost budou doloženy výstupem
z elektronického docházkového systému, ve kterém je zaznamenávaná docházka pečujících
osob a dětí a dále rozhodnutím krajské hygienické stanice či ošetřujícího lékaře o nařízení
karanténních opatření a potvrzením ošetřujícího lékaře o ukončení nařízených karanténních
opatření (potvrzení o pracovní neschopnosti – karanténě, potřebě ošetřování (péče) a jejím
ukončení z důvodu karantény dítěte), nebo potvrzením ošetřujícího lékaře o délce trvání
nařízených karanténních opatření nebo čestným prohlášením rodiče o délce trvání nařízených
karanténních opatření dítěte. Uvedené doklady budou přílohou zprávy o realizaci projektu.
Z doložených dokladů musí zřetelně vyplývat začátek i konec období, ke kterému se vztahují.
Ad 2)
že tak učinil v návaznosti na rozhodnutí praktického lékaře. Nízká obsazenost bude doložena
výstupem z elektronického docházkového systému, ve kterém je zaznamenávaná docházka
dětí a dále rozhodnutím ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení nebo
potvrzením ošetřujícího lékaře o délce trvání příznaků onemocnění dítěte nebo čestným
prohlášením rodiče o délce trvání příznaků s podobnou symptomatologií jako v případě
onemocnění COVID-19. Uvedené doklady budou přílohou zprávy o realizaci projektu.
Z doložených dokladů musí zřetelně vyplývat začátek i konec období, ke kterému se vztahují.
Ad 3) a 4)
že v návaznosti na celostátní, krajská či místní mimořádná opatření na základě kterých se
provozovatel rozhodl pro přerušení či omezení provozu z preventivních důvodů (provozovatel
toto rozhodnutí vyhotoví v písemné podobě). Nízká obsazenost bude doložena výstupem
z elektronického docházkového systému, ve kterém je zaznamenávaná docházka dětí. Doklad
bude přílohou zprávy o realizaci projektu. Z doložených dokladů musí zřetelně vyplývat začátek i
konec období, ke kterému se vztahují.
Pro situace vymezené v bodech 1 – 4 dále platí, že 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).
Platí také, že nelze kombinovat prostředky z OPZ s prostředky Cíleného programu podpory
zaměstnanosti – tzv. Antivirus3, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 353/2020 anebo
Antivirus C4. Pokud provozovatel dětské skupiny využije programů Antivirus nebo Antivirus C,
pak nemůže současně nárokovat za příslušné monitorovací období výdaje z OPZ. Pokud
provozovatel dětské skupiny využije program Antivirus nebo Antivirus C, a současně bude
O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické
stanice) nebo poskytovatel zdravotních služeb (praktický lékař).
3 Rozhodnutím vlády dne 24. 8. 2020 došlo k prodloužení obou režimů programu, A i B do 31. 10. 2020. Více
informací na https://www.mpsv.cz/antivirus.
4 Antivirus C je upraven zákonem č. 300/2000 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
2
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nárokovat za příslušné monitorovací období výdaje z OPZ, pak ŘO vyměří za porušení zákazu
dvojího financování sankci v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Účinnost výjimky: od 18. 9. 2020 do 30. 6. 2021.
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