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Praha, prosinec 2022 
Č. j.: MSMT-34087/2022-1 

 
 
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 2023 bude tato aktivita 
pokračovat opět v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou 
prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. 
 
Pokud jste obdrželi tento dopis, jedná se o potvrzení, že Vaše škola obdrží finanční prostředky 
na doučování. Výše prostředků, které budou Vaší škole přidělené na tuto fázi (tj. leden–srpen 
2023), bude v přepočtu na délku projektu obdobná jako tomu bylo pro fáze předcházející (tj. 
leden–srpen 2022 a září–prosinec 2022). 
 
V tuto chvíli ještě neznáme přesnou částku, která bude Vaší škole přidělena. Je tomu tak proto, 
že v současné chvíli školy zasílají avíza, na jejichž základě budeme mít MŠMT informace o tom, 
jaký celkový objem prostředků bude možno škola rozdělit. 
 
Doučování můžete předfinancovat – uznatelné budou náklady vzniklé od 1. 1. 2023. 
 
Podmínky a pravidla zůstávají stejné. 
 
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít pouze za účelem doučování potřebných 
žáků. Finance bude možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování. 
 
Odměna pro doučující činí maximálně 300 Kč/hod. a může být vyplácena pouze formou od-
měny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol. Z prostředků není 
možné platit odvody. 
 
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 jed-
notlivé žáky i velikosti skupin pro skupinové doučování.  



Metodická podpora doučování je poskytována i nadále na metodickém portálu https://dou-
covani.edu.cz/, kde naleznete také doporučená kritéria pro výběr žáků pro doučování (zůstá-
vají stejná jako v předchozím doučovacím období). K aktualizaci ostatních sekcí portálu dojde 
v lednu 2023. 
 
Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy zřizované krajem, 
obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí budou uveřejněny ve Věstníku MŠMT a o jejich zveřej-
nění Vás budeme informovat. 
 
Připomínám, že každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vyká-
zat do 28. 2. 2023 způsob využití finančních prostředků za fázi září–prosinec 2022. 
 
Děkuji za Vaši práci a pomoc žákům. 
 
S pozdravem 
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