
Popis podporovaných aktivit 

Opatření: PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit, která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se 
podílí na péči o dítě ve společné domácnosti)1 a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další 
opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti (např. manželské a 
rodinné poradny, poradny pro oběti domácího násilí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
flexibilní formy zaměstnávání). Škála opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k 
podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 

1.1 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
(týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ).  Společná doprava může být realizována i jako 
samostatný projekt.  

 

Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora může být 
provozována, pokud platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií: 

- neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou,  
- neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase (dítě by na začátek nebo 

po konci vyučování/dětské skupiny/příměstského tábora čekalo více než 30 min.),  
- návaznost spojů hromadné dopravy je komplikovaná (přestupy, čekání na jednotlivé spoje, 

interval mezi jednotlivými spoji je větší než 1 hod.). 
 

Žadatel v žádosti o podporu musí vždy odůvodnit potřebnost služby. V případě realizace společné 
dopravy dětí do/z příměstského tábora je nezbytné místo realizace příměstského tábora přizpůsobit 
délce obvyklé dojížďky do spádových předškolních a školních zařízení. 

Podmínky realizace: 

- týká se rodičů s předškolními a školními dětmi (1. stupeň ZŠ) 
- v rozpočtu projektu může být společná doprava zahrnuta pouze jako služba (v kapitole 

rozpočtu Nákup služeb) 
- není možné využívat vlastního dopravního prostředku příjemce dotace nebo rodiče dítěte 
- cena služby vyplývá ze smlouvy s dopravcem (není vázaná na veřejnou dopravu) 
- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací 

alespoň na každý školní rok (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)  
-  příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přepravovaných dětí 

(ověření při kontrole na místě) náklady na doprovázející/pečující osoby během cesty jsou 
způsobilými náklady projektu vždy v případě doprovázení předškolních dětí, u žáků 1. stupně 
ZŠ jen pokud příjemce uzná tento doprovod za potřebný ve zvlášť odůvodněných případech 
(např. vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte apod.); ve druhém uvedeném případě musí žadatel 
odůvodnit potřebnost služby  

- přepravce musí dodržovat zákonné předpisy (sedačky a poutání dětí pásy) 

 

                                                           
1 Pro potřeby vykazování se cílová skupina Rodiče dětí zařazuje pod cílovou skupinu Osoby pečující o malé děti. 


