Milé kolegyně a kolegové,
s ohledem na aktuální zkušenost z praxe Královehradeckého kraje jsme jako koordinátoři pokusného
ověřování požádali partnery z MŠMT o upřesnění výkladu uznatelných nákladů u položek „cestovné,
stravné, ubytování…“, které mohou být ze strany případné ekonomické kontroly školy vnímány
různým způsobem. V případě potřeby se také Vaše škola můžete na níže uvedené oficiální vyjádření
odvolávat.
Pokud máte další dotazy na toto téma, pak mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem Mgr. Katka Tomešková, Ph.D., koordinátorka pokusného ověřování
(tel.: 257 533 455, mobil: 778 451 568, e-mail: tomeskova@npmk.cz)
MŠMT vydalo dne 28. listopadu 2017 na základě § 171 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1, čj. MSMT-9423/2017-9 k Vyhlášení pokusného ověřování
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, čj. MSMT-9423/2017-1, ze dne 2. května 2017.
Tento Dodatek č. 1 se týká 2. etapy pokusného ověřování v roce 2018 – v období od 1. 1. 2018 do 31.
8. 2018 a bylo jím mj. upraveno znění čl. 2 pokusného ověřování, a to následujícím způsobem:
„Účelem pokusného ověřování je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky
společenskovědních předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost
v 72 vybraných školách, které potvrdily účast na pokusném ověřování, a to prostřednictvím finanční
podpory z prostředků státního rozpočtu, která bude určena na pokrytí nákladů přímo souvisejících
s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné,
v případě vícedenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, a dále na administrativní
vyhodnocení pokusného ověřování.“.
Z důvodu jednoznačnosti výkladu uznatelných nákladů MŠMT sděluje, že pro účely tohoto pokusného
ověřování nejsou položky „cestovné, stravné, ubytování..ap.“ vnímány v přesně vymezené definici
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ale v širším pojetí ve smyslu
pokusného ověřování. Z dotace je tedy možné pro žáky a zaměstnance právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení, kteří zajišťují dohled nad žáky hradit např. i náklady (služby)
související s dopravou; náklady (služby) související se zajištěním stravy, případně náklady (služby)
související s ubytováním v případě vícedenních zájezdů a další náklady (služby) bezprostředně
související s realizací pokusného ověřování.

