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Pokyny k vyplňování formulářů k projektu 
„Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV“ 

Formuláře si můžete vytisknout nebo vyzvednout v Berušce. Při tisku dejte pozor, aby byla 
správně vytištěna loga EU. Formuláře se dokládají 1x za školní rok nebo při změně zaměstnání. 

Rady k vyplňování: 

Jaké formuláře potřebuji? 
Pokud rodiče žijí ve společné domácnosti, vyplní oba potvrzení o vazbě na trh práce: 
a) Zaměstnanec – vyplní formulář A v souboru „Potvrzení o postavení na trhu práce“ 

(pracujete-li v Německu, vyplní zaměstnavatel „Potvrzení o postavení na trhu práce v německém jazyce“) 

b) Student – vyplní formulář B  
c) Uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP – vyplním formulář C 
d) Podnikatel – dojde na ČSSZ pro potvrzení o době podnikání (formulář „Potvrzení 

z ČSSZ pro OSVČ může vzít s sebou, ale na ČSSZ mu vytisknou jiný formulář) 

Z uvedeného je zřejmé, že do projektu nemohou být zahrnuti matky na 
mateřské/rodičovské a pěstouni, nedoloží-li vazbu na trh práce (DPP). 

Samoživitel/ka vyplní potvrzení o zaměstnání a další formuláře pouze za sebe. 

Dítě může začít využívat služeb projektu (klub, doprovod) od data uvedeného na 
formulářích! Tj. chcete-li využívat služby od 1.9.2021, datum musí být 1.9.(tj. nový 
školní rok). Nemůžeme poskytovat služby projektu dříve než od vás obdržíme 
formuláře. 

Kolonka monitorovací období na formuláři „potvrzení o vazbě na trh práce“: 

Rodiče, kteří služeb začnou využívat od června do listopadu 2021, vyplní do kolonky 
datum 1.6.2021-30.11.2021. 

Rodiče, kteří služeb začnou využívat od prosince do června 2021, vyplní do kolonky 
datum 1.12.2021-30.06.2022. 

Další potřebné dokumenty: 

Přihláška do projektu – podepisují oba rodiče, žijí-li spolu 

Smlouva s rodiči – podepisují oba rodiče, žijí-li spolu, jedno vydání si ponecháte 

Monitorovací list – vyplňuje jeden z rodičů, 2. část formuláře vyplní po ukončení 
         využívání služeb projektu 

V případě dotazů kontaktujte manažera projektu Ing. Petru Staňkovou na kontaktech níže. 

Email: info@rcberuska.cz 


