
 

 

Dotazy k aktivitě prorodinná opatření: 
 

1) Rodina v níž je matka/otec na RD/MT se započítává pouze, pokud na tuto dovolenou nastupovala 

z pracovního poměru, nebo mohla nastoupit i z evidence úřadu práce? 

Pokud matka/otec doloží potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce (potvrzení o zaměstnání, 

vedení v úřadu práce, rekvalifikaci či studiu musí doložit oba rodiče), může být jejich dítě 

podpořeno v projektu hrazeném z OPZ. 

 

 

2) Pořízené vybavení (např. nábytek) pořízený pro příměstský tábor – lze ho využívat (v přiměřené 

míře) i pro další aktivity žadatele (v období mezi turnusy příměstských táborů) 

Pokud bude vybavení využívané i pro další aktivity žadatele, nemůže být ze 100 % hrazeno 

z projektu. V projektové žádosti by žadatel měl uvést poměr využívání i k jiným účelům a dát do 

nákladů pouze příslušný poměr, kterým bude využívání pro projekt. 

 

3) Je účastníkem v aktivitě prorodinných opatření i rodina, která má dítě svěřeno do pěstounské 

péče? Jaké potvrzení případně dokládá?  

Cílovou skupinou jsou v rámci prorodinných aktivit osoby pečující o malé děti, tudíž i pěstouni. 

Dokládají potvrzení o zaměstnání, vedení v evidenci úřadu práce, rekvalifikaci… 

 

4) Dále prosím o upřesnění věkových kategorií v jednotlivých aktivitách: 

 

Družiny – 1 stupeň ZŠ (tj. do páté třídy) a přípravná třída Ano, je určeno pro 1.stupeň ZŠ a 

přípravnou třídu 

Příměstské tábory (bez věkového omezení, resp. pro děti do 15 let – neboť tímto věkem je 

vymezena cílová skupina rodičů). Tj. lze udělat příměstský tábor pro skupinu děti od 3 do 6 let, 

který bude zajišťovat služby pro děti v období přerušení provozu MŠ?  

Příměstský tábor je určen pro žáky základní školy, ale lze udělat i pro věkovou kategorii (3 - 6 let, 

musí být však zdůvodněno – viz např. přerušení provozu MŠ) 

Společná doprava dětí do /ze školy a/nebo příměstského tábora – předškolní děti (od 5ti do 6ti 

let věku) a 1. Stupeň ZŠ (tj. do páté třídy) 

Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora je určena pro 

předškolní děti a žáky 1. stupně ZŠ za podmínek stanovených ve výzvě č. 47 ŘO pro MAS 

 


