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Sdělení k žádosti

k Vaší žádosti ze dne 5.10.2021 Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 171 odst. 2 a § 163 odst. 1 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2020 rozvojový program s názvem Mimořádné odměny zaměstnanců
dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti 
s onemocněním Covid-19 (informace o rozvojovém programu naleznete na webových stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pod tímto odkazem: https://www.msmt.cz/file/53586/).

Cílem programu bylo finančně odměnit a ocenit zaměstnance dětských domovů a dětských domovů se školou
za mimořádnou a nadstandardní práci, kterou vynakládali ve ztížených podmínkách v době nouzového stavu,
který byl vyhlášen v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19, a to formou mimořádné odměny.

Finanční  prostředky  získané  z daného  rozvojového  programu  Moravskoslezský  kraj  distribuoval  dětským
domovům a dětským domovům se školou po schválení na jednání rady kraje konané dne 12.10.2020 (usnesení
rady kraje včetně přílohy s rozpisem konkrétních částek, které byly dětským domovům a dětským domovům se
školou  poskytnuty,  naleznete  na  webových  stránkách  Moravskoslezského  kraje  pod  tímto  odkazem:
https://www.msk.cz/kraj/zastupitelstvo/usneseni.html?s=97&t=r&d=2020-10-12).

Schvalování mimořádné odměny pro konkrétní zaměstnance je již v gesci ředitele příslušné organizace. 
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