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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
chtěl bych Vás informovat o pokračování podpory doučování žáků základních škol, středních
škol a konzervatoří v nadcházejícím období. Od ledna do srpna roku 2022 bude tato aktivita
pokračovat v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou
prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Dopis, který jste obdrželi, je potvrzením, že Vaše škola finanční prostředky na doučování
obdrží. V příloze Vám zasíláme dokument, ve kterém po zadání RED_IZO školy zjistíte výši
normativu, který byl na nadcházející období přidělen Vaší škole. Prostředky, které se Vás týkají,
tedy do škol zřizovaných krajem a obcemi, budou jednotlivým krajským úřadům rozepsány do
31. ledna 2022 a posléze rozeslány do škol.
Tuto cílenou podporu mohou školy použít pouze za účelem doučování potřebných žáků.
Upozorňujeme na dvě významné změny oproti podzimnímu programu doučování: finance
bude možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování (nikoli na aktivity
socializačního charakteru) a dále je nově umožněno středním školám a konzervatořím využít
prostředky na doučování všech žáků, tedy nejen pro žáky závěrečných ročníků.
Ostatní parametry zůstávají dle předchozího nastavení. Odměna pro doučující činí maximálně
250 Kč/hod. a může být vyplácena pouze formou odměny z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr zaměstnanců škol. Dle stanoviska MŠMT doučování ve smyslu Národního
plánu doučování není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu
práce „učitel“ nebo „vychovatel“ jak ji definuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. V případě takto
sjednaného druhu práce se jedná se o činnost nad rámec, a proto lze také s doučujícími
uzavírat dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z důvodu právní jistoty příjemců
podpory byla tato otázka konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které potvrdilo
gesci MŠMT ve vztahu k vymezení druhu práce pro povolání učitele a posouzení povahy
doučování spadá do kompetence MŠMT.

Doučovat mohou i nadále nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad
veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci (po uzavření dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti). Je také ponechána flexibilita frekvence doučování
pro jednotlivé žáky i velikosti skupin pro skupinové doučování.
Metodická podpora doučování je poskytována i nadále na metodickém portálu
https://doucovani.edu.cz/, kde naleznete také doporučená kritéria pro výběr žáků
pro doučování (zůstávají stejná jako v předchozím doučovacím období). K aktualizaci ostatních
sekcí portálu dojde v lednu 2022.
Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy zřizované krajem,
obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí byly uveřejněny v prosincovém vydání Věstníku MŠMT,
ročník LXXVII, sešit 8 (ZDE).
Připomínáme, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT
vykázat do 28. února 2022 způsob využití finančních prostředků. V rámci dotazování budeme
zjišťovat také další potřeby doučování. Obdobná povinnost vykázat využití prostředků platí
i pro nadcházející doučovací období, pro které je stanoven termín 31. 10. 2022.
Závěrem bych Vás chtěl informovat, že se můžete spolehnout na udržitelnost programu
doučování: finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích období:
září až prosinec 2022 a leden až srpen 2023.
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