ROZHODOVACÍ SCHEMA PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ NA VÝKAZU R44-99

Poskytujete již toto PO
dítěti, žákovi či studentovi
resp. zahájíte poskytování
nejpozději první den

Obsahuje Doporučení PO se

Bylo Doporučení podepsáno
zákonným zástupcem,
případně zletilým žákem?

KROK 1
stanovenou finanční
(obecně) náročností? (je u PO uveden
kód NFN)

následujícího měsíce? 1)

Vykázali jste požadované
údaje o poskytovaném PO
v oddíle I. výkazu R44-99?

Konec
(výkaz R44-99 se v tomto
případě nevyplňuje)

Vidíte PO v přehledu
vykázaných PO, který
naleznete pod tlačítkem
"Vykázáno" v programu?
Vykažte požadované údaje o
PO. Najdete je na
Doporučení. Jako datum
zahájení uveďte, od kdy jste
začali PO poskytovat.2)

Vykázali jste požadované
údaje o prvně
rediagnostikované osobě
v oddíle II. výkazu R44-99?

Jedná se o PO poskytované
osobě, které aktuálně
skončila platnost
Doporučení vystaveného
ŠPZ před 1. 9. 2016?

Vykažte PO v programu
(seznam PO k vykázání
naleznete pod tlačítkem
"Zadat" v programu).

NE
Vykázali jste správně PO
v programu? (Každé PO je
zapotřebí nejen zadat, ale
i vykázat).

? (v závislosti na výsledku kroku 2)

KROK 3
(oddíl II.)

Konec
(vyčkejte na začátek
poskytování)

Konec
(nechte podepsat)

? (v závislosti na výsledku kroku 1)

KROK 2
(oddíl I.)

Vykázali jste již dříve toto
přiznané PO na výkazu R4499 nebo na příloze výkazu
o škole/školském zařízení
R43-01?

ANO

Jednalo se o osobu, díky
jejímuž vykázání na
zahajovacím výkaze
školy/šk. zařízení jste
v důsledku jejího zdrav.
postižení uplatnili nárok na
zvýšené financování?

ANO

NE
Již jste vykázali
v souvislosti s jiným PO
poskytovaným na základě
nového Doporučení této
osobě související údaj
v odd. II.?

ANO
Konec
(resp. přechod k zadání
dalšího PO vycházjícího
z tohoto Doporučení).

Jedná se o PO poskytované
osobě, které již dříve
skončila platnost
Doporučení vystaveného
ŠPZ před 1. 9. 2016

Konec
(resp. přechod k zadání
dalšího PO vycházjícího
z tohoto Doporučení).

Vykažte údaj v programu
(seznam údajů k vykázání
naleznete pod tlačítkem
"Zadat" v programu).

NE
Vykázali jste údaj správně
v programu? (Každý údaj je
zapotřebí nejen zadat, ale
i vykázat).

Vykažte PO a přejděte ke
kroku 2

Pokud jste PO správně
zadali i vykázali a přesto jej
nevidíte, kontaktujte
statistika@msmt.cz.

Vidíte údaj v přehledu
vykázaných údajů, který
naleznete pod tlačítkem
"Vykázáno" v programu?

Vykažte požadované údaje o
prvně rediagnostikované
osobě. Jako datum zahájení
uveďte, od kdy jste začali
poskytovat související PO.

Konec

Vykažte údaje o této prvně
rediagnostikované osobě v
oddíle II. a přejděte ke
kroku 3

Pokud jste údaj správně
zadali i vykázali a přesto jej
nevidíte, kontaktujte
statistika@msmt.cz.

Vysvětlivky:
PO - Podpůrné opatření
ŠPZ - Školské poradenské zařízení
1

) Poskytovat PO s NFN nelze rovněž dříve, než je datum vystavení Doporučení ŠPZ.

2

) V případě skončených PO personálního charakteru uveďte datum, kdy jste PO přestali poskytovat.

