
 

 

 

Časté dotazy k mimořádnému sběru dat k vykázání aktivit z Národního 

plánu doučování na podzim 2021 (termín šetření 21. 2. – 7. 3. 2022) 
 

Jaký je rozdíl mezi odučenými/realizovanými a proplacenými hodinami (otázka B1 × B3 a C2 × C4)? 

Odučené/realizované hodiny: Hodinou je rozuměna aktivita o délce do 45 minut (do těchto 

45 min. není pro potřeby tohoto výpočtu zahrnuta příprava realizátora aktivity – jde o rozsah 

přímé práce se žáky). Aktivitu kratší než 45 minut (např. 20minutovou aktivitu) započtěte pro-

sím jako 1 hodinu, naopak aktivitu o délce od 46 do 90 minut započtěte jako 2 hodiny, avšak 

v případě, že se hodina plánovaná na 45 minut o pár minut natáhla, počítejte ji jako jednu 

hodinu.  

Proplacené hodiny: Uveďte počet hodinových odměn, které jste z prostředků NPD (nikoli jiných 

finančních zdrojů) vyplatili osobám realizujícím aktivity. Otázka je kladena na počet hodin 

(60 minut), což nemusí odpovídat počtu minut aktivity (např. aktivita trvá 45 minut, pracovní-

kovi je hrazeno 60 minut, protože 15 minut je určeno pro přípravu pracovníka na aktivitu). 

Údaje o odučených/realizovaných a proplacených hodinách nemusí být totožné, protože akti-

vity mohly být realizovány dobrovolníky bez nároku na odměnu a zároveň odučené/realizo-

vané hodiny nemusely vždy mít délku trvání 45 minut. 

Pokud však všechny hodiny byly realizovány s nárokem na odměnu a zároveň byla každá reali-

zovaná hodina v délce 45 minut s 15minutovou přípravou, pak počet odučených/realizovaných 

hodin odpovídá počtu hodin proplacených. 

Jak moc jisté je přidělení dodatečných prostředků, o které žádáme v Sekci D (tj. prostředků na reali-

zaci hodin doučování nad rámec těch, které byly/budou pokryty z peněz, které nám již byly přiděleny 

na období leden–srpen 2022)? 

Na přidělení dodatečných prostředků se nespoléhejte. V Sekci D dotazníku indikativně zjišťu-

jeme nenaplněné potřeby na školách; o přidělení dalších finančních prostředků budeme roz-

hodovat až na základě zjištěné míry poptávky. Počítejte proto pouze s prostředky, o kterých 

jste byli informování v lednu 2022. 

V případě, že bude rozhodnuto o přidělení dodatečných prostředků na doučování v období le-

den–srpen 2022, budou školy o této skutečnosti informovány do konce dubna. V případě, že 

bude Vaší škole přidělení dodatečných prostředků potvrzeno, již můžete doučovat „na dluh“, 

než Vám prostředky přijdou. 

Dotazník jsme již odeslali, ale udělali jsme v něm chybu a potřebovali bychom ji opravit. Je to možné? 

Ano, dotazník můžete upravovat až do uzavření mimořádného šetření, tedy až 

do 7. března 2022. Stačí znovu otevřít dotazníkový formulář, upravit odpovědi a znovu odeslat. 

Vaše odpovědi se nám tak v evidenčním systému aktualizují a uloží se pouze poslední odeslaná 

verze vašich odpovědí. 


