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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Bakalářská práce popisuje jednotlivá období přeměn veřejné správy v oblasti 

školství od doby před rokem 1989 až po rok 2006 a analyzuje systém financování 

základního školství v České republice. 

Změny ve financování školství úzce souvisí s orgány, které jsou kompetentní 

určité typy škol řídit a ovlivňovat jejich řízení a financování.  

Součástí mé bakalářské práce je porovnání financování základního školství 

v jednotlivých krajích ČR a analýza mzdových prostředků stanovených jednotlivými 

krajskými úřady pro základní školství v roce 2007. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 
Bachelor study descibes several stages of changing public administration of 

education system in period before 1989 until 2006 and analyses financial rules and 

procedures in basic level education system in the Czech Republic. 

The changes of financial rules and procedures in education system are very 

closely associated with the local autorities, which are qualified to control and influence 

control and financing given types of schools. 

A part of my bachelor study is comparison of basic level schools cash flow's 

variance, setup in several regions of the Czech Republic and analyse wage costs for 

basic level education system in several region during year 2007. 
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1. Úvod 
 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a porovnání výše mzdových 

prostředků pro základní školství v jednotlivých krajích České republiky. 

 Nejprve bych na začátku své práce krátce připomenula historický vývoj 

legislativy související s financováním školství. Popisuji zde jednotlivá období přeměn 

veřejné správy před a po roce 1989. Současný způsob ekonomické správy ve školství na 

různých stupních se od roku 1989 měnil postupně spolu se zánikem a vznikem orgánů, 

kterým podle stále upravovaných zákonů daná správa náležela. Změnou politického 

systému se zásadně změnilo i financování. Kromě nevýznamného počtu škol 

a školských zařízení zřizovaných státem máme v současné době školy zřizované 

obcemi, krajem a v neposlední řadě školy a školská zařízení soukromá a církevní – od 

mateřských škol až po vysoké školy. Největší změny ve financování školství byly 

zaznamenány v letech 2001 – 2003, ve kterých se uskutečnily reformy veřejné správy. 

Došlo nejen ke vzniku krajů (krajských úřadů) a rušení školských úřadů a následně i 

okresních úřadů, ale byla i plánována reforma financování regionálního školství, která 

vyvrcholila koncem roku 2004, vydáním a vyhlášením nového školského zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) s účinností od 1. ledna 2005. 

 V další části práce se věnuji systému financování základního školství v České 

republice. V devadesátých letech ještě za působnosti školských úřadů existovala tzv. 

indexová metoda na přidělování finančních prostředků školám a školským zařízením. 

Během několika let se tato metoda změnila na normativní metodu financování přímých 

nákladů škol. MŠMT ČR vydalo vyhlášku č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 

kterou se musejí jednotlivé krajské úřady řídit při rozpisu rozpočtu přímých nákladů. Na 

základě této vyhlášky krajské úřady zpracovávají „Zásady pro rozpis rozpočtu 

neinvestičních výdajů školám a školským zařízením“. Tyto zásady jsou veřejnosti 

přístupné na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů. 

 V další kapitole se pak věnuji rozdílům ve financování základního školství 

v jednotlivých krajích České republiky v roce 2007. Než je možno zjistit rozdíly ve 

financování základního školství v jednotlivých krajích ČR, musí MŠMT provést 

vyhodnocení na základě údajů o výsledném rozpisu neinvestičních výdajů  z rozpočtu 

MŠMT do jednotlivých druhů a typů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 
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a kraji v předešlém roce. Vykazování finančních dat probíhá za kalendářní rok 

(konkrétně za rok 2006). MŠMT ČR předloží návrh rozpisu rozpočtu, který vychází 

z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě návrhu rozpisu rozpočtu se 

stanoví výše republikových normativů pro daný rok (konkrétně pro rok 2007) a na 

základě promítnutí vlivů roku 2007 je výsledkem soustava republikových normativů pro 

rok 2007. Na základě této soustavy je po normativních výpočtech stanoven celkový 

objem prostředků potřebných pro financování přímých nákladů na vzdělávání škol 

a školských zařízení RgŠ ÚSC na rok 2007. Po rozdělení celkového objemu finančních 

prostředků mezi jednotlivé krajské úřady a po stanovení krajských normativů, je možno 

provést analýzu a porovnání ve financování základního školství v jednotlivých krajích 

České republiky. 

 Na závěr jsem pro inspiraci ve stručnosti představila vybrané normativy 

mzdových prostředků na jednotku výkonu za jednotlivé krajské úřady v roce 2007. 

Výběrem normativů mzdových prostředků ukazuji, že existují odlišnosti v systému 

financování základního školství, které v jednotlivých krajích panují a že neexistuje 

jeden základní normativ mzdových prostředků pro základní školy ve všech krajích ČR. 
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 2. Historický vývoj legislativy 
 

 

2.1 Financování školství před a po roce 1989 
 

Resort školství byl i před rokem 1989 vždy specifický oproti ostatním resortům, 

a to především největším počtem pracovníků a potřebou finančních prostředků. 

Finanční prostředky byly poskytovány podle aktuálních potřeb organizace, ne podle 

počtu žáků na škole nebo jiných kritérií, což by způsobovalo jakoukoliv konkurenci. 

Veškeré náklady byly financovány státem, pouze různou cestou. Správa škol 

a školských zařízení všech typů byla stanovena zákonem České národní rady 

č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, kde orgány státní správy byly národní 

výbory, Ministerstvo školství České socialistické republiky a jiné ústřední orgány státní 

správy podle zvláštního zákona (např. u středních zdravotnických škol ministerstvo 

zdravotnictví).  

Dá se říci, že se na školách hospodařilo stejně jako v dnešní době hospodaří 

organizační složky1 bez právní subjektivity. Ministerstvo školství spravovalo centrálně 

síť škol a také metodicky vedlo veškeré školy a školská zařízení. Veškeré typy škol 

a zařízení, které se vyskytovaly na území státu, byly vyjmenovány v zákoně 

č. 29/1984 Sb., o soustavě škol, předškolních a školských zařízení (dále školský zákon). 

Financování školství od listopadu 1989 bylo prováděno stále podle zákona 

č. 29/1984 Sb., (školský zákon). V roce 1990 bylo nutné vytvořit nový zákon (zákon 

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství), který mimo jiné nově upravil 

financování škol, předškolních a školských zařízení. Hlavní důvod tkví ve změně 

politického systému – vertikální dělbě moci, poněvadž do roku 1989 byly veškeré 

náklady ve školství financovány státem. 

Školství dříve znamenalo pouze školy státní. Od roku 1990 vzniklo školství 

obecní2 a začaly vznikat také školy soukromé, a to ve všech stupních vzdělávání 

od mateřských až po vysoké. Kromě toho se ještě také zřizovaly školy církevní.  

 

 

                                                
1 Organizační složka státu je zařízení bez právní subjektivity, tzn. že se všichni zaměstnanci stávají 
pracovníky svého zřizovatele. 
2  Obecní školství - školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi. 
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2.2 Zrušení krajských národních výborů a vznik školských úřadů 

 

Po roce 1989 byly krajské národní výbory zrušeny a státem byly v každém 

okrese zřízeny tzv. školské úřady. Školským úřadům byla svěřena pravomoc státu 

v přenesené působnosti a správa veškerých škol a školských zařízení v daném okrese.  

Obcím byla přiznána právní subjektivita a základní a mateřské školy začaly být 

zřizovány obcemi. Současně s touto změnou obcím vznikla povinnost spolufinancování 

v oblasti školství. V této době byly vytvořeny finanční normativy na žáka pro jednotlivé 

typy škol a zařízení a následně byly dotace dorovnávány podle potřeb jednotlivých 

organizací. Školské úřady spravovaly organizace zřizované obcemi v oblasti 

mezd, odvodů a učebních pomůcek. U ostatních škol a školských zařízení, které byly 

zřízeny státem, plnily funkci zřizovatele v oblasti přenesené působnosti nejen ve 

financování mezd a odvodů, ale i veškerých provozních nákladů včetně investic. 

Začínal systém dvojzdrojového financování u obecních škol. 

Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla 

každá obec, která je zřizovatelem školy, či předškolního zařízení, povinna zajistit 

finanční prostředky na provozní náklady této organizace. Proto školské úřady 

přidělovaly těmto organizacím pouze finanční prostředky na tzv. přímé náklady (mzdy, 

odvody, učební pomůcky), případně zajišťovaly pomoc obcím při investičních opravách 

na MF ČR.  

 

 

2.3 Vznik krajských úřadů a změny v oblasti školství 
 

Vzhledem k tomu, že okresy byly poměrně malé celky a centrální vedení 

z ministerstev se neukázalo jako dostačující, bylo znovu uvažováno o větších územních 

samosprávách. Proti původnímu územnímu rozdělení krajů byly kraje zákonem 

schváleny jinak.  

Na krajích vznikly krajské úřady, které zčásti zajišťují hospodaření s vlastními 

prostředky kraje a v převážné většině zajišťují plnění úkolů v rámci přenesené 

působnosti státní správy. 

Při změně zřizovatele u škol a školských zařízení ze státu na kraj se také rozdělilo 

financování jejich nákladů tak, že tzv. náklady „přímé“ (tj. mzdy, odvody, učební 

pomůcky) jsou nadále financovány státem, ale náklady na provoz budov a další náklady 



  10 

s tím spojené, byly převedeny do kompetence zřizovatele, který tyto náklady hradí ze 

svých finančních zdrojů. 

Proto byl v souvislosti se vznikem krajů odpovídajícím způsobem novelizován 

zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Změny v oblasti 

školství proběhly ve 2 krocích. 

1. reforma veřejné správy – při vzniku krajů, od 1. 1. 2001 byly zrušeny 

k uvedenému datu školské úřady a nahrazeny odbory školství, mládeže a tělovýchovy 

na krajských úřadech a také na okresních úřadech, které dostaly do své správy školy 

obecní. 

2. reforma veřejné správy – rušily se okresní úřady a vytvářely se pověřené obce. 

Vznikem obecních úřadů III. stupně3 je veškeré obecní školství4 rozděleno z bývalých 

okresů do menších lokalit ústavním zákonem č. 314/2002 Sb., o obcích s pověřeným 

obecním úřadem a obcích s rozšířenou působností. 

Celá reforma financování regionálního školství byla zatím ukončena novým 

školským zákonem č. 561/2004 Sb., a dalšími doplňujícími právními předpisy. Tímto 

zákonem přestává platit zákon č. 29/1984 Sb., a další zákony a vyhlášky, zejména zákon 

č. 564/1990 Sb. 

 

 

2.4 Zánik okresních úřadů a normativní financování regionálního školství 
 

V roce 2002 poprvé MŠMT ČR předalo krajům pravomoc rozdělit rozpočet i pro 

obecní školství a zároveň ho kontrolovat. Tak jako ve všech krajích, i v Ústeckém kraji 

probíhalo rozdělení poněkud bouřlivě. Zjistilo se, že krajské školství5 již sice má 

srovnatelné příjmy na stejných typech zařízení, ale obecní školství je ještě rozdílnější, 

než původně krajské. Nejlépe byly financované školy v bývalých okresech Louny 

a Chomutov, nejhůře v okrese Litoměřice a Děčín. Toto vyrovnání bylo ještě daleko 

bolestnější  a pracnější, než na školách zřizovaných krajem, protože do rozpočtů navíc 

ještě zasahoval zřizovatel. 

Od 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady a  financování regionálního školství 

(kromě církevních škol) ze státního rozpočtu začaly zajišťovat pouze krajské úřady. 

                                                
3 Obecní úřad III. stupně - obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností, jsou mezičlánkem 
přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady (městskými úřady). 
4 Obecní školství - školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi. 
5 Krajské školství - školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná krajem. 
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V tomto roce byl poprvé přidělen jednotlivým krajům rozpočet podle věkové struktury 

žáků všech škol v daném kraji.  

Finanční prostředky pro rok 2003, v normativním vyjádření za regionální 

školství celkem, byly rozděleny do jednotlivých kategorií a to úměrně ke skutečnému 

rozdělení přímých výdajů v roce 2002 a následně poděleny počtem žáků v jednotlivých, 

tomu odpovídajících kategoriích ve školním roce 2001/2002. Tímto postupem byla 

stanovena výše agregovaného normativu (dále AN) na jednoho žáka v jednotlivých 

kategoriích pro rok 2003, viz tabulka č.1. 

Východiskem pro stanovení agregovaného normativu pro rok 2003, je výše 

přímých neinvestičních výdajů skutečně rozepsaných z úrovně MŠMT do rozpočtů 

jednotlivých krajů v roce 2002. 

 

Tabulka č. 1: Agregovaný normativ výdajů státního rozpočtu v Kč na l žáka pro 
rok 2003 
 

Kategorie NIV6 celkem 
[Kč/1 žáka] 

mzdy a odvody 
[Kč/1 žáka] 

ONIV7 
[Kč/1 žáka] 

   3-5 let 29 800 29 514 286 
  6-14 let 29 646 28 984 662 
15-18 let 42 898 42 510 388 
 19-21 let 44 008 43 632 376 

Pramen: [9] 
 

 

Agregované normativy ukazovaly, že v jednotlivých krajích byly stávající 

jednotkové přímé náklady odlišné od republikového průměru, který byl rozhodující pro 

výši AN v roce 2003. Soustava AN byla doplněna ještě soustavou korekčních 

koeficientů, které zohledňovaly stávající rozdíly na jednotkovou nákladovost v každém 

ze 14 krajů. Kraje také musely samy připravit metodiku financování a rozdělit přidělený 

objem finančních prostředků na obecní a krajské školství. V následující tabulce č. 2 je 

vidět, které kraje byly tzv. dražší anebo levnější než je republikový průměr a které kraje 

doplácely ostatním krajům jejich specifické náklady. 

                                                
6 Neinvestiční náklady celkem jako dotace ze státního rozpočtu. 
7 Ostatní neinvestiční výdaje mimo mzdy. 
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Tabulka č. 2: Rozdíly ve financování proti agregovanému normativu 

 

Kraj Korekční koeficienty 2003 [NIV celkem] 
Hl. město Praha 0,985 
Středočeský 0,992 
Jihočeský 1,012 
Plzeňský 1,011 
Karlovarský 1,021 
Ústecký 0,99 
Liberecký 1,033 
Královéhradecký 1,035 
Pardubický 1,02 
Vysočina 1,01 
Jihomoravský 0,998 
Olomoucký 1,005 
Zlínský 0,998 
Moravskoslezský 0,971 
RgŠ8 celkem 1 

Pramen: [9] 
 

 

Rozdíly, o kterých se hovoří, nebyly způsobeny pouze lokalitou a specifikou 

škol a školských zařízení v jednotlivých krajích, jako například sklářská učiliště v kraji 

Libereckém nebo nadměrný počet malotřídních škol v kraji Vysočina, ale také 

rozdílným úbytkem žáků v každém kalendářním roce v jednotlivých krajích. Konkrétně 

Ústecký kraj zaznamenával průměrný úbytek žáků a stejně tak svým počtem obyvatel 

i rozlohou se řadí mezi průměrně velké kraje. 

 

 

2.5 Použití nového školského zákona ve financování 

 

Od 1. 1. 2005 bylo již druhým rokem úkolem krajů samostatně zpracovat celou 

metodiku financování, včetně výpočtů krajských normativů na přímé náklady tak, aby 

byly finanční prostředky přidělené podle věkové struktury žáků ve věku od 3 do 21 let 

v daném kraji spravedlivě a rozděleny mezi veškerá zařízení, která kraj spravuje. 

Problém ve tvorbě metodiky tkví v tom, že přidělení rozpočtu podle věkové 

struktury žáků nezobrazuje věrně potřeby financování různých typů zařízení a rozdíly 

v jednotlivých krajích jsou razantní.  
                                                
8 Regionální školství. 
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Republikový normativ je stanovený podle věku dítěte x počet dětí v dané věkové 

struktuře. To znamená, že např.  na děti od 6 do 14 let v dané věkové struktuře je určená 

stejná finanční částka, ale každý kraj má rozdílný počet základních škol a speciálních 

základních škol (kde je výuka podstatně nákladnější). Proto se částka určená na dítě 

musí tzv. rozmělnit a finanční normativ vypočítat tak, aby přidělená částka stačila 

pokrýt náklady na výuku a rozdělení bylo spravedlivé a adekvátní druhu zařízení. 

Novým školským zákonem byly zrušeny názvy „speciální škola“, „zvláštní 

škola“ a „pomocná škola“. Všechny školy byly přejmenovány na „základní“ 

s případným přívlastkem podle obsahu výuky. Musely být přepracovány příplatky na 

děti umístěné v těchto zařízeních a normativy vlastně mají od roku 2005 zcela jinou 

podobu než dříve.  

Také se zrušil finanční normativ, stanovený podle určitých rozsahů velikosti 

organizace, kterému se přezdívalo „pásmové normativy“. Byl to normativ rozlišený 

podle velikosti škol, např. do 50 žáků, od 51 do 100 žáků, od 101 do 150 žáků atd. Nyní 

byly vypočítané „křivky závislosti“, kde se měnil normativ při změně každého dalšího 

žáka, takže nyní se zdá být financování spravedlivější.  

Jeden ze zásadních rozdílů mezi novým školským zákonem a zákonem o státní 

správě a samosprávě ve školství je i mimo jiné v zasílání finančních prostředků na 

obecní školy. Podle zákona o rozpočtech č. 250/2000 Sb., muselo zastupitelstvo 

(a předtím samozřejmě rada obce nebo kraje) projednávat veškerá navýšení a zasílání 

finančních prostředků, protože se tak dělo přes účty obcí a krajů. Tento problém je 

vyřešen v novém školském zákoně č. 561/2004 Sb., v § 161 a 163. Tím se musel také 

upravit zákon o rozpočtech krajů a obcí. Nyní se finanční prostředky posílají přímo 

z krajských úřadů do škol a školských zařízení ze zvláštního účtu kraje a je to daleko 

jednodušší a rychlejší.  

 

 

2.6 Zákon o pedagogických pracovnících a jeho souvislost s financováním 

    

Spolu s novým školským zákonem vstoupil v platnost zákon o pedagogických 

pracovnících č. 563/2004 Sb. V tomto zákonu je uvedeno, že všichni pedagogičtí 

pracovníci musejí mít vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, případně si ho 

doplnit. Povinností zaměstnavatele je umožnit všem pracovníkům čerpat placené volno 

na studium v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Současně s tímto zákonem 
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bylo vydané také Nařízení vlády ve věci zařazování do platových tříd u všech státních 

zaměstnanců. Došlo ke schválení nových tarifních tabulek pro zaměstnance ve školství 

a státu tak vznikly další vícenáklady na financování mezd. Navýšením mezd ve školství 

se měla zabezpečit vyšší úroveň vzdělanosti pedagogických pracovníků. Mzdy dosud 

nedosáhly takové výše, aby byl ve školství dostatek učitelů aprobovaných pro výuku 

cizích jazyků. Na obecních školách se ale může zlepšit vzdělanost učitelů se 

středoškolským vzděláním, kteří dostanou možnost dostudovat právě na základě tohoto 

zákona.  

Ve vzdělávání žáků nastávají problémy s dosažitelnou úrovní tam, kde původní 

malotřídky s nízkým počtem žáků nemohou plnit dnes již poměrně náročné výukové 

programy, které předpokládají školy vybavené dobře technicky interaktivními tabulemi, 

počítači a ostatními pomůckami. Malá obec, která je zřizovatelem školy s 10 žáky ve 

dvou třídách, nemůže mít dostatek finančních prostředků na dobré vybavení, protože 

vše nejde uhradit ze státních dotací a navíc na takový malý počet žáků není možné 

zaplatit dobrého pedagoga. Mnohdy se stává, že právě v takové třídě, kde by bylo třeba 

zkušeného učitele, působí neaprobovaný pracovník. Ve větších školách je největší 

problém zajistit dobrou výuku jazyků. V těchto případech je výhodou velké město, kde 

se najde dostatek pracovních sil a je větší konkurence v zaměstnanosti. Vcelku se ale dá 

konstatovat, že s úbytkem žáků a následným snižováním počtu zaměstnanců ve školství 

se vylepšuje kvalifikovanost, protože jsou propouštěni především zaměstnanci, kteří 

nemají potřebnou aprobaci pro výuku. 
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 3. Systém financování základního školství v České republice 
 

 

3.1  Přidělování finančních prostředků podle indexové metody 
 

V devadesátých letech řada školských úřadů přidělovala finanční prostředky 

školám a školským zařízením podle tzv. indexové metody (to znamená, že první 

rozpočet byl přidělen podle normativu, ale pokud škola po přidělení rozpočtu požádala 

o další navýšení finančních prostředků, tak jí bylo vyhověno a finanční prostředky 

přiděleny). Některé školy si v devadesátých letech uměly vyjednat své požadavky lépe, 

některé hůře  a podle toho vypadalo financování ve školách po převzetí správy krajem. 

Určitý způsob dofinancování kromě normativu ještě na všech typech zařízení 

včetně soukromého školství existuje. Každá škola se liší nejen počtem žáků a skladbou 

tříd, učebních a studijních oborů, ale také věkovou strukturou zaměstnanců a jejich 

vzděláním. 

 Počátkem 90. let se z organizačních složek stávaly samostatné právní subjekty 

škol. Vytvořily se finanční normativy na žáka, ale během let se podle schopností 

každého z okresů dofinancovávala tzv. specifika určitých škol a tyto finanční prostředky 

již v dané lokalitě zůstávaly. Postupně s celkovým narůstáním různých indexů 

k základním finančním objemům se dostávalo napevno vyjednaných navýšení a tím se 

stala normativní metoda „indexovou“. Požadavkem ministerstva bylo, aby financování 

jednotlivých typů škol v kraji bylo sjednoceno. 

 

 

3.2  Pravidla pro rozpis rozpočtu přímých nákladů 
 

Pro rozpis rozpočtu na přímé náklady se musejí krajské úřady řídit Vyhláškou 

č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, která plně nahradila původní vyhlášku 

č. 65/2005 Sb. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2006. Každým rokem k této vyhlášce 

vydává MŠMT ČR směrnici, kterou se stanoví závazné zásady, podle nichž provádějí 

krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 

§ 161, odst. 6, písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Na základě těchto 

právních předpisů zpracovává každým rokem krajský úřad „Zásady pro rozpis rozpočtu 

neinvestičních výdajů školám a školským zařízením“. Tyto zásady jsou zveřejňovány na 

webových stránkách kraje. 
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Krajské úřady rozepisují a přidělují školám a školským zařízením zřizovaným 

krajem a obcemi finanční prostředky na přímé výdaje. Krajské úřady poskytují také 

dotaci soukromým školám a školským zařízením v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., 

podle normativů stanovených MŠMT ČR. 

 

V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad:  

- provede zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a disponibilních 

rozpočtových zdrojů daných rozpisem z ministerstva v základní struktuře 

rozpočtových ukazatelů, tj.: 

Ø neinvestiční výdaje (NIV) celkem, z toho prostředky na platy, prostředky na 

ostatní osobní náklady (OON), odvody sociálního a zdravotního pojištění 

a fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatní přímé neinvestiční výdaje, jako 

jsou učební pomůcky, nákup vzdělávacích služeb pro žáky, povinné pojištění 

Kooperativa a cestovné; 

- určí finanční normativ z celkového přiděleného objemu finančních prostředků na počet 

žáků ze zahajovacích výkazů na daný, aktuální školní rok a podle kapacity schválené 

v rejstříku škol a školských zařízení; 

- vytváří rezervy na potřebné dofinancování např. na školy s vyšším zastoupením žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí, na školy se speciální výukou jazyků, se 

sportovním zaměřením, na integrované žáky s různým stupněm postižení, na výrazně 

talentované žáky. 

 

V zásadách rozdělování je začleněna také kompetence obcí. 

 

Funkce pověřených úřadů obcí s rozšířenou působností: 

- předloží předpoklad změn výkonů pro daný, aktuální školní rok u dané 

právnické osoby; 

- vyčlení další případná důležitá specifika,  např. otázky zajištění některých 

činností službou místo vlastními zaměstnanci; 

-  zpracují a předloží krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů přímých 

výdajů v souladu se zásadami pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů 

a podle krajských normativů. 
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V takto zpracovaných návrzích rozpočtů uvede dále úřad obce III9 případy, 

u kterých je vhodné normativní metodu doplnit dalšími kroky a to zejména na specifika 

v dané oblasti. 

 

Jednotlivé krajské normativy neinvestičních výdajů stanoví krajský úřad z ukazatelů: 

- průměrný počet výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

pedagogického zaměstnance (Np); 

- průměrný počet výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

nepedagogického zaměstnance (No); 

- průměrná měsíční výše nárokových složek platu pedagogického pracovníka (K1); 

- průměrná měsíční výše nenárokových složek platu pedagogického pracovníka 

(K2); 

- průměrná měsíční výše nárokových složek platu nepedagogického pracovníka 

(K3); 

- průměrná měsíční výše nenárokových složek platu nepedagogického pracovníka 

(K4); 

- průměrná roční výše ostatních neinvestičních nákladů připadajících na jednotku 

výkonů (ONIV) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních 

oborech škol a školských zařízeních zřizovaných krajem nebo obcí. 

 

Do hodnot Kl a K3 se nezahrnují platby za přesčasovou práci. 

 

Vzhledem k věkové struktuře pracovníků a následné potřebě finančních prostředků 

organizace (hodnoty K1 a K3 byly stanoveny podle platných tarifních tabulek 

v platovém stupni 9-10) je možno upravit hodnotu Kl na výši od 90 % do 110 %. 

 

Dohadovací řízení 

 

1. Každá právnická osoba, která považuje rozpis přímých výdajů krajským úřadem 

za nedostačující k zajištění potřeb vyplývajících z právních předpisů 

a schválených učebních dokumentů, může vypracovat finanční rozvahu, její 

porovnání s rozpisem a návrhy na odstranění disproporcí ve struktuře 

                                                
9 Úřad obce III - obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností, jsou mezičlánkem přenesené 
působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady (městskými úřady). 
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a termínech stanovených krajským úřadem a předložit ji se žádostí o projednání 

vzniklé situace. Organizace zřizované obcemi předloží žádost úřadu obce III.10 

2. Každá organizace obdrží finanční prostředky na limit počtu zaměstnanců. 

Pracovníci zaměstnaní nad tento limit jsou vypláceni na úkor nenárokových 

složek mzdy ostatních pracovníků. 

3. Výše nenárokové složky mzdy a nadměrný počet příplatků za vedení není 

důvodem pro dohadovací řízení. Výše příplatků za vedení poskytnutá 

zaměstnancům musí respektovat objem finančních prostředků dle přiděleného 

limitu.  

 

Pro rozpis přímých nákladů je stanovený republikový normativ, který se od 

původního agregovaného normativu liší v absolutně stejné výši přidělených finančních 

prostředků na žáka ve všech krajích. Původní agregovaný normativ hodnotil náklady 

jednotlivých krajů a musel být ještě opraven koeficientem tak, aby náklady těchto krajů 

byly plně pokryté. Nový republikový normativ již žádné korekce nezná. Je stanoven 

stejně, bez ohledu na specifické potřeby. V roce 2006 byl republikový normativ ještě 

kromě věkové struktury žáků v kraji doplněn o počty žáků v ubytovacích zařízeních 

(dětské domovy).  

                                                
10 Úřad obce III - obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností, jsou mezičlánkem 
přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady (městskými úřady). 
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4. Rozdíly ve financování základního školství v jednotlivých 

krajích České republiky 
 

 

4.1 Vyhodnocení rozpočtů neinvestičních výdajů státního rozpočtu pro 

základní školství za rok 2006 

 
Vyhodnocení rozpočtů neinvestičních výdajů státního rozpočtu pro základní 

školství za rok 2006 bylo provedeno na základě údajů o výsledném rozpisu celkových 

neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT do jednotlivých druhů a typů škol a školských 

zařízení zřizovaných obcemi a kraji v roce 2006, v členění podle paragrafů rozpočtové 

skladby (MÚZO11 Praha s.r.o. – Upravený rozpočet příjmů a výdajů kapitoly MŠMT na 

rok 2006 - krajské a obecní školství, úprava k 30.11.2006) a na základě údajů o počtech 

výkonů v jednotlivých školách a školských zařízeních (údaje poskytl Ústav pro 

informace ve vzdělávání, dále jen ÚIV). Jedná se o skutečné rozepsání neinvestičních 

výdajů státního rozpočtu pro krajské a obecní školství do jednotlivých typů a druhů škol 

a školských zařízení v roce 2006, hrazených z finančních prostředků poskytovaných ze 

státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon). 

Vykazování finančních dat probíhá za kalendářní rok (tedy konkrétně za rok 

2006). Pro financování škol a školských zařízení v roce 2006 jsou rozhodná výkonová 

data ze statistických zahajovacích výkazů jak za školní rok 2005/2006 (pro financování 

cca 2/3 roku 2006), tak i za školní rok 2006/2007 (pro financování cca 1/3 roku 2006). 

Z tohoto důvodu byla pro potřebu porovnání „nákladovosti“ škol a školských zařízení 

v jednotlivých krajích ve formě jednotkových výdajů použita přepočtená výkonová data 

za kalendářní rok 2006 (podle vzorce 2/3 výkonů ve školním roce 2005/2006 + 1/3 

výkonů ve školním roce 2006/2007).  

Předmětem hodnocení nejsou výdaje z rozpočtů jednotlivých krajů a obcí. 

Rozbor jednotlivých neinvestičních výdajů státního rozpočtu (dále jen 

jednotkových výdajů) v roce 2006 byl zaměřen na hlavní druhy či typy škol a školských 

                                                
11 MÚZO Praha s.r.o. poskytuje komplexní počítačové služby, především v oblasti zpracování účetnictví 
a účetního výkaznictví organizačních složek státu, příspěvkových organizací i veřejných vysokých škol, 
politických stran, občanských sdružení i jiných nevýdělečných organizací. 
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zařízení. Byla sledována jednak „nákladovost“ jednotlivých druhů či typů škol 

a školských zařízení v jednotlivých krajích v porovnání s průměrem za celou Českou 

republiku, a jednak byl kladen důraz na zjištění nedostatků či nepřesností ve vykazování 

finančních prostředků na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Následující tabulka 

č. 3 a s ní související graf č. 1 uvádí jednotkové neinvestiční výdaje státního rozpočtu na 

vybraný paragraf rozpočtové skladby - § 3113 Základní školy za jednotlivé kraje ČR. 

 

Tabulka č. 3: § 3113 Základní školy, neinvestiční výdaje krajského a obecního 
školství na jednotku výkonu v roce 2006 (přepočtené výkony za kalendářní rok 
2006) 
 

 

Poznámka: Do počtu žáků ZŠ jsou ¼ započítáni žáci v individuálním vzdělávání (podle § 41 školského 
zákona) a žáci vzdělávající se v zahraničí (§ 38 školského zákona) 
Pramen: [12] 
 

 

V případě běžných základních škol (dále jen ZŠ) nevykázal žádný z krajů 

výrazně odlišné jednotkové výdaje oproti průměru za celou ČR, který má hodnotu 

28 682 Kč/žáka. Nejvyšší výdaje vykázal kraj Vysočina (29 598 Kč/žáka), což je 

o necelých 3,2 % více než průměr za celou ČR, nejnižší vykázalo Hl.m.Praha 

                                                
12 Neinvestiční náklady celkem jako dotace ze státního rozpočtu. 

 

Celkové NIV12 
2006 Výkony rok 2006 Jednotkové 

NIV 

Absolutní 
rozdíl 
oproti 

průměru 
ČR Po
řa

dí
 

Kraj 

[v tis. Kč] [počet žáků] 
z toho 
indiv.+ 

zahr.(1/4) 
[v Kč] 

% 
jednotkových 

NIV z 
průměru ČR 

[v Kč] 

14 Hl. m. Praha 2 151 024 78 816 322 27 292 95,15 -1 391 
8 Středočeský 2 806 000 97 276 63 28 846 100,57 164 
11 Jihočeský 1 535 488 54 072 24 28 397 99,01 -285 
5 Plzeňský 1 297 560 44 890 14 28 905 100,78 223 
10 Karlovarský 739 562 26 003 5 28 442 99,16 -241 
4 Ústecký   2 090 110 72 053 20 29 008 101,14 326 
12 Liberecký 1 055 912 37 507 13 28 153 98,15 -530 
9 Královéhradecký 1 360 276 47 353 8 28 726 100,15 44 
13 Pardubický 1 239 212 45 211 15 27 409 95,56 -1 273 
1 Vysočina 1 404 450 47 452 10 29 598 103,19 915 
3 Jihomoravský 2 742 837 94 464 33 29 036 101,23 354 
7 Olomoucký 1 563 687 54 190 16 28 856 100,60 173 
6 Zlínský 1 473 013 50 993 7 28 887 100,71 204 
2 Moravskoslezský 3 251 948 111 268 51 29 226 101,90 544 
x ČR celkem 24 711 080 861 549 600 28 682    x       x    
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(27 292 Kč/žáka), což je o 4,85 % méně než celorepublikový průměr. Rozdíl mezi 

těmito dvěma kraji činí 2 306 Kč/žáka. 

 

Graf č. 1: § 3113 Základní školy, neinvestiční výdaje krajského a obecního školství 
na jednotku výkonu v roce 2006  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  Pramen: [12] 
 

 

4.2 Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 jednotlivým krajům 

 

Předkládaný návrh rozpisu rozpočtu vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je zpracován podle principů rozpracovaných 

v materiálu „Pravidla rozpisu rozpočtu tzv. „přímých“ výdajů krajského a obecního 

školství v roce 2007 v úrovni MŠMT – KÚ“, č.j. 26 807/2006-45. 

 Republikové normativy (dále RN) podle § 161 školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuje ministerstvo jako výši výdajů připadajících na vzdělávání 
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a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti 

předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. 

Objemem výdajů se zde míní celková výše přímých neinvestičních výdajů 

poskytovaných ze státního rozpočtu, členěných na mzdové prostředky (MP) + odvody 

a na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Součástí republikových normativů je také 

vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů 

v dané věkové kategorii.  

 

 

4.2.1 Stanovení výše republikových normativů pro rok 2007 
 

Při stanovení RN pro rok 2007 se vycházelo z republikových normativů roku 

2006 (viz tabulka č. 4), do kterých byly postupně promítnuty trvalé vlivy z roku 2006 

a vlivy roku 2007, vyplývající z konstrukce státního rozpočtu roku 2007 pro rozpočet 

MŠMT v oblasti škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými 

celky, tj. kraji a obcemi a svazky obcí (dále jen RgŠ ÚSC13). 

 

Tabulka č. 4: Republikové normativy roku 2006 

 

Věková kategorie NIV celkem 
[Kč] 

MP14 + odvody 
[Kč] 

ONIV 
[Kč] 

Limit PZ15 
[Zaměstnanci/1000 ž] 

3 - 5 34 478 34 092    386 140,590 
6 - 14 37 907 36 955    952 122,637 

15 - 18 48 414 47 218 1 196 148,979 
19 - 21 41 848 41 149    699 117,533 

3 - 18 let v KZÚV16 177 592 176 194 1 398 652,722 
Pramen: [8] 
 

 

Počty žáků zahrnovaných do jednotlivých věkových kategorií pro republikové 

normativy pro rok 2007 byly navrženy shodně s rokem 2006, tj.:  

Stejně jako v roce 2006 vymezit pět základních kategorií podle poskytovaného 

vzdělávání: 
                                                
13 Regionální školství územně správních celků. 
14 Mzdové prostředky. 
15 Počet zaměstnanců. 
16 Krajská zařízení ústavní výchovy. 
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a) dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3-5 let), 

b) žák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6-14 let), 

c) žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou 

školní docházku; bez žáků v denní formě nástavbového studia (tzn. kategorie 

15-18 let), 

d) student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. kategorie 19-21 let), 

e) dítě, žák, student umístěný v krajských zařízeních ústavní výchovy (KZÚV) pro 

děti a mládež (tzn. kategorie 3-18 let v KZÚV). 

 

Do republikových normativů pro rok 2007 byly promítnuty nové vlivy, kterými 

jsou: 

a) promítnutí rozšířené výuky základního školství - jedná se o postupné zvyšování 

počtu vyučovacích hodin v základním školství prostřednictvím programů, které 

byly v roce 2006 (od 1.9.2006) zajišťovány formou rozvojových programů a pro 

rok 2007 jsou zahrnuty do normativního rozpisu. Tento vliv se promítá do 

konstrukce RN17 prostřednictvím zvýšení objemu přímých výdajů v kategorii   

6-14 let o cca 2,4%, 

b) zvýšení platů všech zaměstnanců RgŠ ÚSC o 5% - zvýšení mzdové složky 

všech normativů (+5%), vyplývá ze změny tarifních platových tabulek a dalších 

platových předpisů (např. nově definovaný příplatek za vedení podle zákoníku 

práce), 

c) zvýšení normativních výdajů pro věkovou kategorii 6-14 let v souvislosti 

s poklesem výkonů. 

 

Vzhledem k tomu, že v oblasti výkonů škol a školských zařízení zřizovaných kraji, 

obcemi a svazky obcí došlo ve školním roce 2006/2007 oproti školnímu roku 

2005/2006 k celkovému poklesu výkonů o 38 877 tj. o 2,3% a to především snížením 

výkonů v ZŠ o 39 881 tj. o 4,2%, dochází při normativním rozpisu k relativní „úspoře“ 

rozpočtových zdrojů. V následující tabulce č. 5 je uveden vývoj výkonů ve školních 

letech 2001/2002 až 2006/2007, který má také vliv na stanovení RN pro rok 2007. 

 

 

                                                
17 Republikové normativy. 
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Tabulka č. 5: Vývoj výkonů ve školních letech 2001/02 až 2006/07 

 
Změna za rok 
[06/07 ku 05/06] 

RgŠ ÚSC Výkony 
01/02 

Výkony 
02/03 

Výkony 
03/04 

Výkony 
04/05 

Výkony 
05/06 

Výkony 
06/07 

absol. relat. 

3 - 5 let 268 072 267 333 269 054 268 813 270 528 273 424 2 896 101,07 

6 - 14 let 1 098 806 1 060 939 1 023 714 984 814 949 028 909 147 -39 881 95,80 

15 - 18 let 419 427 420 300 418 854 419 188 416 630 415 631 -999 99,76 

19 - 21 let 15 725 16 091 17 864 17 447 16 401 15 515 -886 94,60 
3 – 18 let          
v KZÚV     5 221 5 214 -7 99,87 

RgŠ celkem 1 802 030 1 764 663 1 729 486 1 690 262 1 657 808 1 618 931 -38 877 97,65 
Pramen: [8] 
 

 Celkový počet dětí, žáků a studentů zahrnutý do výpočtu RN18 se ve školním roce 

2006/07 oproti školnímu roku 2005/06 snížil o 38 877 (z počtu 1 657 808 na 1 618 931), 

tj. o 2,35 %.  

 Z jednotlivých krajů došlo k relativně nejvyššímu poklesu výkonů v kraji 

Vysočina (o 3,01 %), kde dochází k poklesu výkonů ve všech věkových kategoriích, 

s výjimkou kategorie 15-18 let. K relativně nejmenšímu poklesu výkonů dochází 

v Středočeském kraji (o 1,58 %), kde dochází k poklesu výkonů ve všech kategoriích 

s výjimkou kategorií 3-5 let a 15-18 let. 

Výsledkem promítnutí jednotlivých výše uvedených vlivů je soustava 

republikových normativů pro rok 2007, uvedených v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Soustava republikových normativů pro rok 2007 

 

Věková kategorie NIV celkem 
[Kč] 

MP19 + odvody 
[Kč] 

ONIV 
[Kč] 

Limit PZ20 
[Zaměstnanci/1000 ž] 

3 - 5 36 183 35 797    386 140,590 
6 - 14 41 542 40 514 1 028 125,536 

15 - 18 50 775 49 579 1 196 148,979 
19 - 21 43 905 43 206    699 117,529 

3 - 18 let v KZÚV21 186 402 185 004 1 398 652,691 
Pramen: [8] 
 
                                                
18 Republikový normativ. 
19 Mzdové prostředky. 
20 Počet zaměstnanců. 
21 Krajská zařízení ústavní výchovy. 
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 Normativní výpočet rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC22 roku 2007 podle 

jednotlivých krajů a věkových kategorií je uveden – viz Příloha A. Normativní výpočet 

je proveden „pronásobením“ republikových normativů uvedených v tabulce č. 6 

a výkonových ukazatelů uvedených – viz Příloha B. Výsledkem je normativní rozpis 

rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 (viz tabulka č. 7). Z tabulky je patrné, 

že na rok 2007 je rozepsáno cca 70,4 mld. Kč. 

 

Tabulka č. 7: Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 

 

Výdaje 2007 
VĚKOVÁ 

KATEGORIE 
Výkony 
06/07 NIV CELKEM 

[tis. Kč] 
MP+ODVODY 

[tis. Kč] 
ONIV 

[tis. Kč] 
Limit 

počtu zam. 

3 - 5 let 273 424,0 9 893 301 9 787 760 105 541 38 440,8 
6 - 14 let 909 146,8 37 767 775 36 833 172 934 603 114 130,4 

15 - 18 let 415 631,0 21 103 666 20 606 570 497 096 61 920,3 
19 - 21 let 15 515,0 681 190 670 343 10 847 1 823,5 

3 – 18 let v KZÚV 5 214,0 971 900 964 610 7 290 3 403,1 
RgŠ ÚSC 
CELKEM 1 618 930,8 70 417 832 68 862 455 1 555 377 219 718,1 

Pramen: [8] 
 

 

4.2.2 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu roku 2007 
 

 Normativním výpočtem uvedeným – viz Příloha A, byl stanoven celkový objem 

prostředků potřebných pro financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských 

zařízení RgŠ ÚSC na rok 2007. Vzhledem ke struktuře stanovených normativů bylo 

nutno rozepsat výsledný propočet „mzdové prostředky včetně odvodů“ do závazných 

i orientačních ukazatelů, tzn. mzdových prostředků na platy, prostředků na OON23, 

odvodů pojistného a odvodů FKSP24, které jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

 Základem pro tento výpočet bylo stanovení objemu prostředků na OON pro rok 

2007, který vycházel z rozpisu objemu tohoto ukazatele v roce 2006 zvýšeného o 5 %. 

Odečtením objemu OON, včetně potřeby prostředků na odvody, byl zjištěn celkový 
                                                
22 Regionální školství územně správních celků. 
23 Ostatní osobní náklady. 
24 Fond kulturních a sociálních potřeb. 
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objem mzdových prostředků na platy, odvody a FKSP. Pro potřeby rozpisu rozpočtu 

podle ukazatelů stanovených MF ČR byla tato částka dále rozdělena na platy, odvody 

pojistného a odvody FKSP – viz Příloha C. 

 

Tabulka č. 8: Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2007 

 

Závazné ukazatele  NIV celkem   70 417 832 
[v tis. Kč] MP celkem   50 272 574 
  z toho: platy 49 724 092 
    OON 548 482 
Orientační ukazatele Odvody pojistné 17 595 399 
[v tis. Kč] Odvody FKSP 994 482 
 ONIV   1 555 377 
Závazný ukazatel Počet zaměstnanců  219 718,1 
Pramen: [8] 
 

 

4.3 Analýza krajských normativů mzdových prostředků pro základní školství 

v roce 2007 

 

Odbor 45 sekce ekonomické Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) provedl vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků 

připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady 

v roce 2007 na základě vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, pro 

jednotky výkonu realizované v jednotlivých druzích a typech škol a školských zařízení, 

zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje. 

Zdrojem dat byly údaje normativního rozpisu rozpočtu na rok 2007, které jsou 

krajské úřady na základě § 7, odstavce 1, vyhlášky o krajských normativech, povinny 

zveřejnit nejpozději 30 dnů od obdržení rozpisu rozpočtu z MŠMT. Číselné údaje jsou 

platné k 31. březnu 2007 a nezahrnují změny, ke kterým došlo případnými úpravami 

rozpisu rozpočtu v jednotlivých krajích v průběhu roku. 

Porovnání je zaměřeno na normativy mzdových prostředků (dále jen normativy 

MP) z toho důvodu, že mzdové výdaje tvoří stěžejní část z finančních prostředků 

poskytovaných jednotlivým školám a školským zařízením, zřizovaným kraji a obcemi 

nebo svazky obcí ze státního rozpočtu. 
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Normativ MP je u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována 

pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, dán vztahem: 

 

Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), 

 

přičemž ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů jsou: 

Np = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka, 

Pp = průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka, 

No = průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka, 

Po = průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka. 

 

Pro rozpis rozpočtu na přímé náklady se Krajské úřady, odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy řídí vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., kterou se stanoví členění 

krajských normativů (vyhláška o krajských normativech) a dále Směrnicí MŠMT 

č.j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské 

úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161, 

odst. 6, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 

 Krajské úřady rozepisují a přidělují školám a školským zařízením zřizovaným 

krajem a obcemi finanční prostředky na přímé výdaje. Ostatní neinvestiční finanční 

příspěvky na provozní prostředky přiděluje školám a školským zařízením zřizovatel, 

tj. školám a školským zařízením zřizovaným krajem příslušný kraj, školám a školským 

zařízením zřizovaným obcemi příslušná obec. 

 Finanční normativ se určuje z celkového přiděleného objemu finančních 

prostředků na počet žáků podle zahajovacích výkazů25 na školní rok 2006/2007 a podle 

kapacity schválené v rejstříku škol a školských zařízení. V případě, že skutečný počet 

žáků překračuje povolenou kapacitu, není možné překročení financovat.  

 Krajský úřad stanoví normativy jako roční objem neinvestičních výdajů celkem 

a z toho, mzdové prostředky, finanční prostředky na zákonné odvody a ostatní 

neinvestiční výdaje, v jednotlivých studijních a učebních oborech, typech a druzích 

i formách studia škol ve své územní působnosti. 

                                                
25 Zahajovací výkaz vyplňuje škola na začátku školního roku a uvádí počet zapsaných skutečných žáků 
k datu 30. září daného školního roku. 
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 Finanční prostředky právnickým osobám vykonávající činnosti škol a školských 

zařízení jim sloužícím, se poskytují pouze v případě, že školy a školská zařízení jsou 

zařazeny do školského rejstříku.26 

 Při financování základního školství (tzv. základních škol) je důležité vědět 

z jakých jednotlivých součástí se může skládat, např. ZŠ27 tvořená pouze třídami 

prvního stupně, ZŠ tvořená oběma stupni, školní družina, školní klub, školní jídelna 

(tzv. školní stravování), mateřská škola aj. V rozdílech financování základního školství 

v jednotlivých krajích ČR se zaměřím na základní školy jejichž součástí je ZŠ tvořená 

oběma stupni, školní družina a školní jídelna. 

 

4.3.1 Přehled jednotek výkonu pro jednotlivé krajské normativy 
 

V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotky výkonu, u kterých bylo provedeno 

porovnání výše normativu MP28.  

 

1. Základní školy tvořené oběma stupni (ZŠ úplné) 

a) První stupeň základní školy tvořené oběma stupni (pedagogičtí 

pracovníci) 

Jednotkou výkonu je 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni. 

b) Druhý stupeň základní školy tvořené oběma stupni (pedagogičtí 

pracovníci) 

Jednotkou výkonu je 1 žák v druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni. 

c) Oba stupně základní školy tvořené oběma stupni (nepedagogičtí 

pracovníci) 

Jednotkou výkonu je 1 žák základní školy tvořené oběma stupni. 

2. Školní družiny (ŠD) 

Jednotkou výkonu je 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní 

docházce. 

                                                
26 Školský rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje.  
a) rejstřík škol a školských zařízení,  
b) rejstřík školských právnických osob.  
Každý má právo nahlížet do údajů ve školském rejstříku a pořizovat si výpisy. 
27 Základní škola. 
28 Mzdové prostředky. 
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3. Školní stravování ve školních jídelnách  

Jednotkou výkonu je 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, pro 

něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd. 

 

4.3.2 Vzájemné porovnání výše krajských normativů mzdových 

prostředků jednotlivých druhů škol a školských zařízení v roce 2007. 

 

1. Základní školy tvořené oběma stupni 

 

Normativ MP pro základní školy tvořené oběma stupni se skládá ze tří složek:  

a) normativ MP pro první stupeň (pro pedagogické pracovníky), 

b) normativ MP pro druhý stupeň (pro pedagogické pracovníky), 

c) normativ MP pro oba stupně (pro nepedagogické pracovníky). 

Výsledkem je krajský normativ pro základní školu jako celek. Hodnoty tohoto 

normativu  jsou v následujícím textu uvedeny pro čtyři „typické“ ZŠ. Pro názornost 

jsem vybrala vždy tři kraje s nejvyšší hodnotou normativu a tři kraje s nejnižší hodnotou 

normativu. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve škole:  140 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ29 Plzeňského kraje, a to 29 185,- Kč,  

- KÚ Zlínského kraje, a to 27 947,- Kč,  

- KÚ Pardubického kraje, a to 26 467,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Jihomoravského kraje, a to 23 932,- Kč,  

- KÚ Olomouckého kraje, a to 24 267,- Kč, 

- KÚ Královéhradeckého kraje, a to 24 314,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 5 253,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 122,0 % z nejnižší hodnoty. 

                                                
29 Krajský úřad. 
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V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

5 788,- Kč na žáka, tedy došlo k jeho snížení. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve škole:  200 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 23 749,- Kč,  

- KÚ Plzeňského kraje, a to 23 705,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 23 260,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 20 749,- Kč,  

- KÚ Zlínského kraje, a to 21 168,- Kč, 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 21 312,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 3 000,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu 114,5 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

2 184,- Kč na žáka, tedy došlo k jeho zvýšení. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve škole:  430 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Moravskoslezského kraje, a to 20 305,- Kč,  

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 19 968,- Kč,  

- KÚ Jihomoravského kraje, a to 19 631,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 18 558,- Kč,  

- KÚ Karlovarského kraje, a to 18 652,- Kč, 

- KÚ Pardubického kraje, a to 18 689,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 747,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 109,4 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

1 683,- Kč na žáka, tedy došlo k jeho zvýšení. 
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●   Při celkovém počtu žáků ve škole: 670 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Moravskoslezského kraje, a to 19 081,- Kč,  

- KÚ Jihomoravského kraje, a to 18 767,- Kč,  

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 18 719,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 17 223,- Kč,  

- KÚ Pardubického kraje, a to 17 234,- Kč, 

- KÚ Ústeckého kraje, a to 17 381,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 858,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 110,8 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

1 808,- Kč na žáka, tedy došlo k jeho zvýšení. 

 

2. Školní družiny 

 

Při celkovém počtu žáků ve školní družině: 10 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Středočeského kraje, a to 7 786,- Kč,  

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 7 688,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 7 462,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Jihomoravského, a to 6 605,- Kč,  

- KÚ kraje Vysočina kraje, a to 6 733,- Kč, 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 7 026,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 181,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 117,9 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

1 098,- Kč na žáka, tedy došlo k jeho zvýšení. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve školní družině: 50 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 
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- KÚ Libereckého kraje, a to 7 082,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 7 061,- Kč,  

- KÚ Karlovarského kraje, a to 7 026,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ kraje Vysočina, a to 6 494,- Kč,  

- KÚ Jihomoravského kraje, a to 6 605,- Kč, 

- KÚ Zlínského kraje, a to 6 618,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 588,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 109,0 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 716,- Kč 

na žáka, tedy došlo k jeho snížení. 

 
●   Při celkovém počtu žáků ve školní družině: 100 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 7 026,- Kč,  

- KÚ Libereckého kraje, a to 6 884,- Kč,  

- KÚ Moravskoslezského kraje, a to 6 777,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ kraje Vysočina, a to 6 396,- Kč,  

- KÚ Zlínského kraje, a to 6 450,- Kč, 

- KÚ Jihočeského kraje, a to 6 466,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 630,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 109,9 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 645,- Kč 

na žáka, tedy došlo k jeho mírnému snížení. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve školní družině: 150 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 7 026,- Kč,  

- KÚ Libereckého kraje, a to 6 774,- Kč,  

- KÚ Moravskoslezského kraje, a to 6 680,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 
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- KÚ kraje Vysočina, a to 6 340,- Kč,  

- KÚ Zlínského kraje, a to 6 355,- Kč, 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 6 461,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 686,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 110,8 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 708,- Kč 

na žáka, tedy došlo k jeho snížení. 

 

●   Při celkovém počtu žáků ve školní družině: 200 žáků 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Karlovarského kraje, a to 7 026,- Kč,  

- KÚ Libereckého kraje, a to 6 774,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 6 617,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Zlínského kraje, a to 6 290,- Kč,  

- KÚ kraje Vysočina, a to 6 301,- Kč, 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 6 396,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 736,- Kč na žáka. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 111,7 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 769,- Kč 

na žáka, tedy došlo k jeho snížení. 

 

3. Školní stravování 

 

Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 50 stravovaných 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 4 458,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 4 163,- Kč,  

- KÚ Královéhradeckého kraje, a to 3 559,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- shodně KÚ Karlovarského a  Olomouckého kraje, a to 3 106,- Kč,  

- KÚ Plzeňského kraje, a to 3 134,- Kč, 
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- KÚ Zlínského kraje, a to 3 346,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 352,- Kč na stravovaného. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 143,5 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

1 087,- Kč na stravovaného, tedy došlo k jeho zvýšení. 

 

●   Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 100 stravovaných 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Ústeckého kraje, a to 3 637,- Kč,  

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 3 595,- Kč,  

- KÚ Královéhradeckého kraje, a to 3 109,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 2 627,- Kč,  

- KÚ Karlovarského kraje, a to 2 628,- Kč, 

- KÚ Plzeňského kraje, a to 2 651,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 010,- Kč na stravovaného. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 138,4 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 

1 028,- Kč na stravovaného, tedy došlo k jeho snížení. 

 

●   Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 200 stravovaných 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Ústeckého kraje, a to 2 902,- Kč,  

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 2 876,- Kč,  

- KÚ Královéhradeckého kraje, a to 2 578,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- shodně KÚ Olomouckého a Karlovarského kraje, a to 2 267,- Kč,  

- KÚ Plzeňského kraje, a to 2 288,- Kč, 

- KÚ Jihočeského kraje, a to 2 402,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 635,- Kč na stravovaného. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 128,0 % z nejnižší hodnoty. 
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V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 661,- Kč 

na stravovaného, tedy došlo k jeho snížení. 

 

●   Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 500 stravovaných 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- Magistrát hl. m. Prahy, a to 2 157,- Kč,  

- KÚ Ústeckého kraje, a to 2 140,- Kč,  

- KÚ Pardubického kraje, a to 2 101,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

- KÚ Olomouckého kraje, a to 1 896,- Kč,  

- KÚ Karlovarského kraje, a to 1 897,- Kč, 

- KÚ Plzeňského kraje, a to 1 914,- Kč. 

 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 261,- Kč na stravovaného. 

Nejvyšší hodnota mzdové části krajského normativu je 113,8 % z nejnižší hodnoty. 

V porovnání s rokem 2006, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 279,- Kč 

na stravovaného, tedy došlo k jeho snížení. 

 

Krajské úřady, jako orgány výkonu státní správy, jsou novým školským 

zákonem vybaveny řadou významných kompetencí. Jednou z jejich nejvýznamnějších 

kompetencí je jejich rozsáhlá autonomie právě v oblasti stanovení krajských normativů 

neinvestičních výdajů státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu v krajských 

a obecních školách a školských zařízeních. Stanovením krajských normativů, krajské 

úřady zajišťují prvotní (a možno říci rozhodující) přerozdělení zdrojů státního rozpočtu, 

které jsou z úrovně MŠMT do všech krajů prostřednictvím republikových normativů 

poskytovány na vzdělávání každého dítěte, žáka a studenta v mateřské, základní, střední 

a vyšší odborné škole v jednotné výši. 

V tomto prvotním přerozdělení zdrojů státního rozpočtu krajské úřady promítají 

jak priority jednotlivých krajů v oblasti vzdělávání, tak i reálnou situaci v síti škol 

a školských zařízení každého kraje (zejména pak oborovou a velikostní strukturu této 

sítě). Obzvlášť velikostní struktura škol a školských zařízení má na toto přerozdělování 

výrazný vliv, neboť jak je patrné, např. vzdělávání žáka v malé plně organizované 

základní škole je pro státní rozpočet výrazně náročnější (až o 40 i více %) než 

vzdělávání žáka v základní škole velké.  
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Cílem provedeného vzájemného porovnání výše krajských normativů 

jednotlivých druhů škol, druhů a typů školských zařízení v roce 2007 bylo především 

vytvořit ucelený přehled o výši normativů mzdových prostředků, stanovených 

jednotlivými krajskými úřady pro vybrané hlavní, resp. převažující jednotky výkonu pro 

rok 2007. Je zde vidět globálnější pohled na reálnou úroveň prvotního přerozdělování 

mzdových prostředků, jakožto nejvýznamnější složky zdrojů poskytovaných na 

vzdělávání ze státního rozpočtu. 

 

 

4.4 Praktické příklady 

 

Podívejme se na konkrétní příklady, tedy na komponenty pro stanovení 

normativu MP30 na jednotku výkonů u jednotlivých krajů ČR. V tabulce č. 9 je 

zpracovaná tabulka na každý kraj ČR, ve které jsem se zaměřila na základní školy, 

jejichž součástí je ZŠ31 tvořená oběma stupni, školní družina a školní jídelna. Úkolem 

každého krajského úřadu je zpracovat metodiku pro rozpis rozpočtu neinvestičních 

výdajů pro daný kalendářní rok (v konkrétním případě na rok 2007), jejichž součástí 

musí být komponenty pro stanovení normativu MP na jednotku výkonu. Na ukázku 

uvádím v Příloze D zpracované zásady pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů 

školám a školským zařízením Ústeckého kraje na rok 2007 a v Příloze E finanční 

normativy Ústeckého kraje na rok 2007. 

Normativy MP na jednotku výkonu jsou stanoveny zvlášť pro pedagogické i 

nepedagogické zaměstnance. Výši normativů MP si kraje určí s ohledem na celkově 

přidělený objem finančních prostředků z MŠMT ČR, ve kterém také musejí kraje 

počítat s rezervou pro řešení specifických problémů v průběhu roku 2007. 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Mzdové prostředky. 
31 Základní škola. 



  37 

Tabulka č. 9: Příklady stanovení normativů MP na jednotku výkonu za jednotlivé 

krajské úřady v roce 2007 

 

 

Jihočeský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 297 10 521 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 297 10 521 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 521 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 026 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 502 

Pramen: [14] 
 

Jihomoravský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 554 11 652 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 554 11 652 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 11 652 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 255 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 988 

Pramen: [15] 
 

Karlovarský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 21 000 11 000 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 21 900 11 000 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 11 000 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 600 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 100 

Pramen: [16] 
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Královéhradecký kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 23 300 10 759 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 23 300 10 759 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 759 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 179 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 501 

Pramen: [17] 
 

 

Liberecký kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 23 350 10 700 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 23 350 10 700 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 700 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 600 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 400 

Pramen: [18] 
 

 

Moravskoslezský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 23 460 11 520 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 23 460 11 520 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 11 520 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 650 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 12 120 

Pramen: [19] 
 

 



  39 

Olomoucký kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 747 10 633 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 747 10 633 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 633 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 730 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 099 

Pramen: [20] 
 

 

Pardubický kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 960 11 252 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 960 11 252 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 11 252 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 180 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 680 

Pramen: [21] 
 

 

Plzeňský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 23 400 10 920 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 23 400 10 920 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 920 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  17 420 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 200 

Pramen: [22] 
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Hlavní město Praha 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 934 11 359 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 934 11 359 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 11 359 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 456 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 983 

Pramen: [23] 
 

 

Středočeský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 515 10 988 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 515 10 988 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 988 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 959 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 456 

Pramen: [24] 
 

 

Ústecký kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 21 817 10 582 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 21 817 10 582 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 582 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  15 682 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 10 641 

Pramen: [25] 
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Kraj Vysočina 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 22 225 10 590 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 22 225 10 590 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 590 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 875 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 11 083 

Pramen: [26] 
 

 

Zlínský kraj 

Jako počet žáků na jeden plný pedag. a nepedag. úvazek,  

vztažené na: 

Komponenty pro stanovení 
normativu MP na jednotku 
výkonů 

žáka v (ve): 
  

plat 
ped.zam. 

plat 
neped.zam. 

  Kč Kč 

ZŠ s 1.-9. roč. - 1.stupeň podle § 1 písm. e) 21 589 10 663 

ZŠ s 1.-9. roč. - 2.stupeň  podle písm. f) 21 589 10 663 

ZŠ s 1.-9. roč. ost. prac. x 10 663 

1 žák ve školní družině podle § 1 písm. q  16 462 x 

1 stravovaný ve školní jídelně, který se zároveň vzdělává v ZŠ                   
(ŠJ - ZŠ)- dle § 1 písm. s) bod 1 a 2  x 10 987 

Pramen: [27] 
 

 

 

V následující tabulce č. 10 jsem zpracovala, na základě stanovených normativů 

MP na jednotku výkonů Ústeckého kraje pro rok 2007, názorný příklad výpočtu 

rozpočtu pro fiktivní základní školu, jejíž součástí je ZŠ tvořená oběma stupni, školní 

družina, školní jídelna.  
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Tabulka č. 10: Ukázka výpočtu rozpočtu pro fiktivní základní školu na rok 2007 

 

normativ 2007 normativní počet 2007 2 007 rozpočet 2007 

K1 K2 K3 K4 pedagogové ostatní 
Vzor výpočtu                                       
základní škola 

Výkony 
2006/07 ped. ost. pedag. ostat. celkem 

ped. ped. ost. ost. nárok. nenárok. nárok. nenárok. 

celkem 
[Kč] 

ZŠ 1.st. 88 15,220 38,880 5,782 2,263 8,045 20 617 1 200 9 882 700 1 430 457 83 259 268 400 19 012 1 801 128 

ZŠ 2.st. 72 9,810 38,880 7,339 1,852 9,191 20 617 1 200 9 882 700 1 815 809 105 688 219 600 15 556 2 156 653 

ŠD 44 26,440   1,664   1,664 14 982 700     299 187 13 979 0 0 313 166 

ŠJ - ZŠ 81   33,420   2,424 2,424     9 941 700 0 0 289 128 20 359 309 487 

celkem       14,785 6,539 21,324         3 545 453 202 926 777 128 54 927 4 580 433 
Pramen: [25] 

 

Abych mohla vypočítat rozpočet této fiktivní základní školy, je potřeba vědět počet žáků v jednotlivých součástech, které jsem si sama 

stanovila a krajské hodnoty normativních komponentů, které jsem převzala z údajů Ústeckého kraje. Pokud bych měla spočítat rozpočet na 

konkrétní základní školu, potřebuji vědět počet žáků dané základní školy, který lze zjistit ze zahajovacích výkazů na aktuální školní rok. 
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5. Závěr 
 

Česká republika prošla za posledních 17 let velkou řadou změn ve správě 

školství, v jejím financování a v optimalizaci škol a školských zařízení. V současné 

době na základě velkého úbytku žáků je nutná restrukturalizace škol při potřebě 

zachování základních studijních a učebních oborů. Reformy, které provázejí veřejnou 

správu, přinesly do školství lepší možnosti. Školám vykazujícím vysoké počty žáků 

a naopak tam, kde žáci ubývají, je nutné školy utlumovat nebo i rušit.  

Vzhledem k tomu, že meziročně velmi ubývá dětí, které všechny tyto typy škol 

navštěvují, je stále obtížnější uhradit náklady na provoz škol. Ve třídách, kde před 

dvaceti lety sedělo až 40 žáků, se dnes průměrně vyskytuje kolem 20 žáků. A to je 

hranice, která se ekonomicky škole vyplatí. Není žádnou výjimkou škola, která má 

průměrně 15 žáků ve třídě. Samozřejmě se pak velmi prodraží nejen náklady na mzdy, 

ale také náklady na topení, opravu budov apod. 

Samosprávy se snaží uspořit na provozních nákladech, což je možné za 

okolností, kdy se budou slučovat školy s méně než cca 400 žáky. Malá škola je drahá, 

ale i škola s velkou kapacitou, která není dostatečně naplněná, je stejně nákladná. Přímé 

náklady na vzdělávání – tj. mzdy, odvody, učební pomůcky, které jsou dosud 

financovány státem, budou zřejmě zvyšovány spolu s předpokládanou inflací, ale s 

ohledem na snižování počtu žáků. V případě převodu rozpočtového určení daní ze státu 

na kraje a tím i financování těchto nákladů samosprávou, bude zřejmě nutné hledat 

úspory i tady a to z toho důvodu, že procento dané zákonem, které připadne krajům, 

bude v rozpočtu stále stejné a nebude odrážet inflaci. 

Při zhodnocení jednotlivých fází reforem veřejné správy a s ohledem na 

financování regionálního školství bych hodnotila vznik krajů jako pozitivní, protože 

tato část samosprávy se mi zdá nutná. Přenesená působnost ze státu na kraje v rámci 

financování regionálního školství v podobě, jaké je dnes, se zdá být spravedlivější. 
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http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/metodika_2007.doc
http://www.kr
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ZŠ Základní škola 
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Příloha A – Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC pomocí republikových normativů pro rok 2007 
 
  Výkony Republikové normativy 2007   Normativní rozpis rozpočtu 2007   

Kraj 06/07 NIV MP+odvody ONIV Zaměst. NIV MP+odvody ONIV Zaměst. 

    celkem       celkem       

    Kč/žáka Kč/žáka Kč/žáka Z./1000ž tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zam. 
3 - 5 let 28 393,00 36 183 35 797 386 140,590 1 027 344 1 016 384 10 960 3 991,8 

6 - 14 let 84 676,25 41 542 40 514 1 028 125,536 3 517 621 3 430 574 87 047 10 629,9 

15 - 18 let 46 175,00 50 775 49 579 1 196 148,979 2 344 535 2 289 310 55 225 6 879,1 
19 - 21 let 2 267,00 43 905 43 206 699 117,529 99 533 97 948 1 585 266,4 

3 - 18 let v KZÚV 107,00 186 402 185 004 1 398 652,691 19 945 19 795 150 69,8 

Hl.m.Praha  161 618,25         7 008 978 6 854 011 154 967 21 837,0 
3 - 5 let 31 312,50 36 183 35 797 386 140,590 1 132 981 1 120 894 12 087 4 402,2 

6 - 14 let 102 283,75 41 542 40 514 1 028 125,536 4 249 072 4 143 924 105 148 12 840,3 
15 - 18 let 36 782,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 867 606 1 823 615 43 991 5 479,7 

19 - 21 let 1 260,00 43 905 43 206 699 117,529 55 321 54 440 881 148,1 

3 - 18 let v KZÚV 492,00 186 402 185 004 1 398 652,691 91 710 91 022 688 321,1 

Středočeský 172 130,25         7 396 690 7 233 895 162 795 23 191,4 
3 - 5 let 17 584,50 36 183 35 797 386 140,590 636 260 629 472 6 788 2 472,2 

6 - 14 let 56 361,00 41 542 40 514 1 028 125,536 2 341 349 2 283 410 57 939 7 075,3 

15 - 18 let 28 677,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 456 075 1 421 777 34 298 4 272,3 

19 - 21 let 1 860,00 43 905 43 206 699 117,529 81 663 80 363 1 300 218,6 

3 - 18 let v KZÚV 301,00 186 402 185 004 1 398 652,691 56 107 55 686 421 196,5 

Jihočeský  104 783,50         4 571 454 4 470 708 100 746 14 234,9 
3 - 5 let 14 552,00 36 183 35 797 386 140,590 526 535 520 918 5 617 2 045,9 
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6 - 14 let 47 495,50 41 542 40 514 1 028 125,536 1 973 058 1 924 233 48 825 5 962,4 
15 - 18 let 21 974,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 115 730 1 089 449 26 281 3 273,7 

19 - 21 let 789,00 43 905 43 206 699 117,529 34 642 34 090 552 92,7 

3 - 18 let v KZÚV 286,00 186 402 185 004 1 398 652,691 53 311 52 911 400 186,7 

Plzeňský   85 096,50         3 703 276 3 621 601 81 675 11 561,4 
3 - 5 let 7 892,00 36 183 35 797 386 140,590 285 556 282 510 3 046 1 109,5 

6 - 14 let 28 217,75 41 542 40 514 1 028 125,536 1 172 222 1 143 214 29 008 3 542,3 

15 - 18 let 12 151,00 50 775 49 579 1 196 148,979 616 967 602 434 14 533 1 810,2 

19 - 21 let 234,00 43 905 43 206 699 117,529 10 274 10 110 164 27,5 

3 - 18 let v KZÚV 280,00 186 402 185 004 1 398 652,691 52 192 51 801 391 182,8 

Karlovarský  48 774,75         2 137 211 2 090 069 47 142 6 672,3 
3 - 5 let 21 402,50 36 183 35 797 386 140,590 774 406 766 145 8 261 3 009,0 

6 - 14 let 77 631,25 41 542 40 514 1 028 125,536 3 224 957 3 145 152 79 805 9 745,5 

15 - 18 let 33 229,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 687 203 1 647 461 39 742 4 950,4 
19 - 21 let 1 124,00 43 905 43 206 699 117,529 49 350 48 564 786 132,1 

3 - 18 let v KZÚV 806,00 186 402 185 004 1 398 652,691 150 240 149 113 1 127 526,1 

Ústecký  134 192,75         5 886 156 5 756 435 129 721 18 363,1 
3 - 5 let 12 301,50 36 183 35 797 386 140,590 445 105 440 357 4 748 1 729,5 

6 - 14 let 39 969,00 41 542 40 514 1 028 125,536 1 660 392 1 619 304 41 088 5 017,5 
15 - 18 let 16 916,00 50 775 49 579 1 196 148,979 858 910 838 678 20 232 2 520,1 

19 - 21 let 488,00 43 905 43 206 699 117,529 21 426 21 085 341 57,4 

3 - 18 let v KZÚV 297,00 186 402 185 004 1 398 652,691 55 361 54 946 415 193,8 

Liberecký  69 971,50         3 041 194 2 974 370 66 824 9 518,3 
3 - 5 let 15 501,50 36 183 35 797 386 140,590 560 891 554 907 5 984 2 179,4 

6 - 14 let 50 344,50 41 542 40 514 1 028 125,536 2 091 411 2 039 657 51 754 6 320,0 
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15 - 18 let 23 653,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 200 981 1 172 692 28 289 3 523,8 
19 - 21 let 850,00 43 905 43 206 699 117,529 37 319 36 725 594 99,9 

3 - 18 let v KZÚV 326,00 186 402 185 004 1 398 652,691 60 767 60 311 456 212,8 

Královéhradecký 90 675,00         3 951 369 3 864 292 87 077 12 335,9 
3 - 5 let 15 076,00 36 183 35 797 386 140,590 545 495 539 676 5 819 2 119,5 

6 - 14 let 47 798,50 41 542 40 514 1 028 125,536 1 985 645 1 936 508 49 137 6 000,4 

15 - 18 let 21 252,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 079 070 1 053 653 25 417 3 166,1 

19 - 21 let 1 315,00 43 905 43 206 699 117,529 57 735 56 816 919 154,6 

3 - 18 let v KZÚV 179,00 186 402 185 004 1 398 652,691 33 366 33 116 250 116,8 

Pardubický  85 620,50         3 701 311 3 619 769 81 542 11 557,4 
3 - 5 let 13 971,00 36 183 35 797 386 140,590 505 513 500 120 5 393 1 964,2 

6 - 14 let 48 991,00 41 542 40 514 1 028 125,536 2 035 184 1 984 821 50 363 6 150,1 

15 - 18 let 20 761,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 054 140 1 029 310 24 830 3 093,0 

19 - 21 let 935,00 43 905 43 206 699 117,529 41 052 40 398 654 109,9 

3 - 18 let v KZÚV 278,00 186 402 185 004 1 398 652,691 51 820 51 431 389 181,4 

Vysočina 84 936,00         3 687 709 3 606 080 81 629 11 498,6 
3 - 5 let 30 056,00 36 183 35 797 386 140,590 1 087 517 1 075 915 11 602 4 225,6 

6 - 14 let 99 429,25 41 542 40 514 1 028 125,536 4 130 490 4 028 277 102 213 12 482,0 

15 - 18 let 46 346,00 50 775 49 579 1 196 148,979 2 353 218 2 297 788 55 430 6 904,6 
19 - 21 let 2 020,00 43 905 43 206 699 117,529 88 688 87 276 1 412 237,4 

3 - 18 let v KZÚV 386,00 186 402 185 004 1 398 652,691 71 952 71 412 540 251,9 

Jihomoravský 178 237,25         7 731 865 7 560 668 171 197 24 101,5 
3 - 5 let 17 524,50 36 183 35 797 386 140,590 634 089 627 325 6 764 2 463,8 

6 - 14 let 57 735,00 41 542 40 514 1 028 125,536 2 398 428 2 339 076 59 352 7 247,8 

15 - 18 let 27 540,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 398 344 1 365 406 32 938 4 102,9 
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19 - 21 let 697,00 43 905 43 206 699 117,529 30 602 30 115 487 81,9 

3 - 18 let v KZÚV 387,00 186 402 185 004 1 398 652,691 72 138 71 597 541 252,6 

Olomoucký  103 883,50         4 533 601 4 433 519 100 082 14 149,0 
3 - 5 let 16 115,00 36 183 35 797 386 140,590 583 089 576 869 6 220 2 265,6 

6 - 14 let 52 963,50 41 542 40 514 1 028 125,536 2 200 209 2 145 763 54 446 6 648,8 

15 - 18 let 26 136,00 50 775 49 579 1 196 148,979 1 327 056 1 295 797 31 259 3 893,7 

19 - 21 let 762,00 43 905 43 206 699 117,529 33 456 32 923 533 89,6 

3 - 18 let v KZÚV 292,00 186 402 185 004 1 398 652,691 54 429 54 021 408 190,6 

Zlínský 96 268,50         4 198 239 4 105 373 92 866 13 088,3 
3 - 5 let 31 742,00 36 183 35 797 386 140,590 1 148 520 1 136 268 12 252 4 462,6 
6 - 14 let 115 250,50 41 542 40 514 1 028 125,536 4 787 737 4 669 259 118 478 14 468,1 

15 - 18 let 54 039,00 50 775 49 579 1 196 148,979 2 743 831 2 679 200 64 631 8 050,7 

19 - 21 let 914,00 43 905 43 206 699 117,529 40 129 39 490 639 107,4 

3 - 18 let v KZÚV 797,00 186 402 185 004 1 398 652,691 148 562 147 448 1 114 520,2 

Moravskoslezský 202 742,50         8 868 779 8 671 665 197 114 27 609,0 
3 - 5 let 273 424,00 36 183 35 797 386 140,590 9 893 301 9 787 760 105 541 38 440,8 

6 - 14 let 909 146,750 41 542 40 514 1 028 125,536 37 767 775 36 833 172 934 603 114 130,4 

15 - 18 let 415 631,00 50 775 49 579 1 196 148,979 21 103 666 20 606 570 497 096 61 920,3 

19 - 21 let 15 515,00 43 905 43 206 699 117,529 681 190 670 343 10 847 1 823,5 

3 - 18 let v KZÚV 5 214,00 186 402 185 004 1 398 652,691 971 900 964 610 7 290 3 403,1 

RgŠ celkem 1 618 930,8         70 417 832 68 862 455 1 555 377 219 718,1 
Pramen: Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 jednotlivým krajům, MŠMT, odbor 45, k č.j. 28 956/06-45, příloha č.1, tabulka č.2 
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Příloha B – Porovnání výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových kategorií v letech 2001/02 až 2006/07 
 

  Výkony Výkony Výkony Výkony Výkony Výkony 
Změna 06/07 
oproti 05/06 

  

Změna 05/06 
oproti 04/05 

 

Změna 06/07 
oproti 01/02 

 
Kraj 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 absol. relat. absol. relat. absol. relat. 
                          

3 - 5 let 26 357 26 259 27 099 27 511 27 727 28 393 666 102,40 216 100,79 2 036 107,72 
6 - 14 let 105 075 100 625 96 000 92 062 88 544 84 676 -3 868 95,63 -3 518 96,18 -20 399 80,59 

15 - 18 let 47 656 47 344 46 991 46 967 46 467 46 175 -292 99,37 -500 98,94 -1 481 96,89 
19 - 21 let 2 468 2 500 2 487 2 454 2 220 2 267 47 102,12 -234 90,46 -201 91,86 

3 - 18 let v KZÚV         102 107 5 104,90         
Hl.m.Praha  181 556 176 728 172 577 168 994 165 060 161 618 -3 442 97,915 -3 934 97,67 -19 938 89,02 

3 - 5 let 28 762 28 879 29 439 29 500 30 548 31 313 765 102,50 1 048 103,55 2 551 108,87 
6 - 14 let 118 268 114 486 112 485 108 569 105 784 102 284 -3 500 96,69 -2 785 97,43 -15 984 86,48 

15 - 18 let 36 488 36 531 36 725 36 861 36 668 36 782 114 100,31 -193 99,48 294 100,81 
19 - 21 let 1 233 1 374 1 556 1 545 1 377 1 260 -117 91,50 -168 89,13 27 102,19 

3 - 18 let v KZÚV         503 492 -11 97,81         
Středočeský 184 751 181 270 180 205 176 475 174 880 172 130 -2 750 98,428 -1 595 99,10 -12 621 93,17 

3 - 5 let 17 788 17 611 17 509 17 397 17 356 17 585 229 101,32 -41 99,76 -204 98,86 
6 - 14 let 68 655 66 079 63 563 61 255 58 873 56 361 -2 512 95,73 -2 382 96,11 -12 294 82,09 

15 - 18 let 28 782 28 855 28 893 28 709 28 616 28 677 61 100,21 -93 99,68 -105 99,64 
19 - 21 let 1 606 1 699 1 960 1 969 1 946 1 860 -86 95,58 -23 98,83 254 115,82 

3 - 18 let v KZÚV         293 301 8 102,73         
Jihočeský  116 831 114 244 111 925 109 330 107 084 104 784 -2 301 97,852 -2 246 97,95 -12 048 89,69 

3 - 5 let 13 915 14 059 14 220 14 551 14 686 14 552 -134 99,09 135 100,93 637 104,58 
6 - 14 let 57 219 55 435 53 319 51 368 49 420 47 496 -1 925 96,11 -1 948 96,21 -9 724 83,01 

15 - 18 let 21 675 21 716 21 764 21 816 21 892 21 974 82 100,37 76 100,35 299 101,38 
19 - 21 let 667 736 804 770 768 789 21 102,73 -2 99,74 122 118,29 

3 - 18 let v KZÚV         291 286 -5 98,28         
Plzeňský   93 476 91 946 90 107 88 505 87 057 85 097 -1 961 97,748 -1 448 98,36 -8 380 91,04 
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3 - 5 let 7 928 7 879 7 991 7 848 7 871 7 892 21 100,27 23 100,29 -36 99,55 
6 - 14 let 34 128 32 860 31 857 30 570 29 406 28 218 -1 188 95,96 -1 164 96,19 -5 910 82,68 

15 - 18 let 12 331 12 451 12 461 12 558 12 354 12 151 -203 98,36 -204 98,38 -180 98,54 
19 - 21 let 230 232 235 233 241 234 -7 97,10 8 103,43 4 101,74 

3 - 18 let v KZÚV         284 280 -4 98,59         
Karlovarský  54 617 53 422 52 544 51 209 50 156 48 775 -1 381 97,246 -1 053 97,94 -5 842 89,30 

3 - 5 let 21 221 21 202 21 118 20 954 21 103 21 403 300 101,42 149 100,71 182 100,86 
6 - 14 let 91 616 88 595 86 222 83 569 80 585 77 631 -2 954 96,33 -2 984 96,43 -13 985 84,74 

15 - 18 let 32 571 33 478 33 681 33 630 33 363 33 229 -134 99,60 -267 99,21 658 102,02 
19 - 21 let 1 120 1 078 1 298 1 242 1 241 1 124 -117 90,57 -1 99,92 4 100,36 

3 - 18 let v KZÚV         812 806 -6 99,26         
Ústecký  146 528 144 353 142 319 139 395 137 104 134 193 -2 911 97,877 -2 291 98,36 -12 335 91,58 

3 - 5 let 11 904 11 855 12 062 12 163 12 165 12 302 137 101,12 2 100,02 398 103,34 
6 - 14 let 47 666 46 303 44 605 43 013 41 534 39 969 -1 565 96,23 -1 479 96,56 -7 697 83,85 

15 - 18 let 17 012 17 233 17 256 17 021 16 936 16 916 -20 99,88 -85 99,50 -96 99,44 
19 - 21 let 474 520 589 529 500 488 -12 97,60 -29 94,52 14 102,95 

3 - 18 let v KZÚV         290 297 7 102,41         
Liberecký  77 056 75 911 74 512 72 726 71 425 69 972 -1 454 97,965 -1 301 98,21 -7 085 90,81 

3 - 5 let 15 393 15 277 15 360 15 834 15 640 15 502 -139 99,11 -194 98,77 109 100,70 
6 - 14 let 59 874 58 238 56 293 53 924 52 340 50 345 -1 996 96,19 -1 584 97,06 -9 530 84,08 

15 - 18 let 24 233 24 043 23 967 24 170 23 914 23 653 -261 98,91 -256 98,94 -580 97,61 
19 - 21 let 751 805 960 939 948 850 -98 89,66 9 100,96 99 113,18 

3 - 18 let v KZÚV         325 326 1 100,31         
Královéhradecký 100 251 98 363 96 580 94 867 93 167 90 675 -2 492 97,325 -1 700 98,21 -9 576 90,45 

3 - 5 let 14 342 14 748 14 701 14 666 14 993 15 076 83 100,55 327 102,23 734 105,12 
6 - 14 let 56 307 54 653 52 884 51 213 49 720 47 799 -1 922 96,14 -1 493 97,08 -8 509 84,89 

15 - 18 let 21 278 21 795 21 825 21 588 21 400 21 252 -148 99,31 -188 99,13 -26 99,88 
19 - 21 let 1 309 1 330 1 419 1 377 1 350 1 315 -35 97,41 -27 98,04 6 100,46 

3 - 18 let v KZÚV         179 179 0 100,00         
Pardubický  93 236 92 526 90 829 88 844 87 642 85 621 -2 022 97,693 -1 202 98,65 -7 616 91,83 

3 - 5 let 14 751 14 634 14 489 14 098 14 151 13 971 -180 98,73 53 100,38 -780 94,71 
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6 - 14 let 59 448 57 682 55 710 53 125 51 223 48 991 -2 232 95,64 -1 902 96,42 -10 457 82,41 
15 - 18 let 21 092 21 003 20 896 20 802 20 646 20 761 115 100,56 -156 99,25 -331 98,43 
19 - 21 let 1 530 1 531 1 769 1 675 1 268 935 -333 73,74 -407 75,70 -595 61,11 

3 - 18 let v KZÚV         279 278 -1 99,64         
Vysočina 96 821 94 850 92 864 89 700 87 567 84 936 -2 631 96,995 -2 133 97,62 -11 885 87,72 

3 - 5 let 30 142 29 827 30 140 29 880 29 730 30 056 326 101,10 -150 99,50 -86 99,71 
6 - 14 let 120 241 115 699 111 191 108 007 103 903 99 429 -4 474 95,69 -4 104 96,20 -20 812 82,69 

15 - 18 let 47 899 47 461 46 899 46 935 46 477 46 346 -131 99,72 -458 99,02 -1 553 96,76 
19 - 21 let 1 831 1 874 2 224 2 175 2 059 2 020 -39 98,11 -116 94,67 189 110,32 

3 - 18 let v KZÚV         380 386 6 101,58         
Jihomoravský 200 113 194 861 190 454 186 997 182 549 178 237 -4 312 97,638 -4 448 97,62 -21 876 89,07 

3 - 5 let 17 346 17 174 17 089 17 071 17 389 17 525 136 100,78 318 101,86 179 101,03 
6 - 14 let 70 445 67 979 65 394 62 966 60 548 57 735 -2 813 95,35 -2 418 96,16 -12 710 81,96 

15 - 18 let 28 362 28 242 27 605 27 590 27 491 27 540 49 100,18 -99 99,64 -822 97,10 
19 - 21 let 609 561 640 648 704 697 -7 99,01 56 108,64 88 114,45 

3 - 18 let v KZÚV         391 387 -4 98,98         
Olomoucký  116 762 113 956 110 728 108 275 106 523 103 884 -2 640 97,522 -1 752 98,38 -12 879 88,97 

3 - 5 let 15 798 15 551 15 746 15 859 16 054 16 115 61 100,38 195 101,23 317 102,01 
6 - 14 let 65 522 63 070 60 484 57 958 55 551 52 964 -2 588 95,34 -2 407 95,85 -12 559 80,83 

15 - 18 let 26 569 26 489 26 331 26 590 26 438 26 136 -302 98,86 -152 99,43 -433 98,37 
19 - 21 let 889 815 851 837 792 762 -30 96,21 -45 94,62 -127 85,71 

3 - 18 let v KZÚV         282 292 10 103,55         
Zlínský 108 778 105 925 103 412 101 244 99 117 96 269 -2 849 97,126 -2 127 97,90 -12 510 88,50 

3 - 5 let 32 425 32 378 32 091 31 481 31 115 31 742 627 102,02 -366 98,84 -683 97,89 
6 - 14 let 144 342 139 235 133 707 127 215 121 597 115 251 -6 347 94,78 -5 618 95,58 -29 092 79,85 

15 - 18 let 53 479 53 659 53 560 53 951 53 968 54 039 71 100,13 17 100,03 560 101,05 
19 - 21 let 1 008 1 036 1 072 1 054 987 914 -73 92,60 -67 93,64 -94 90,67 

3 - 18 let v KZÚV         810 797 -13 98,40         
Moravskoslezský 231 254 226 308 220 430 213 701 208 477 202 743 -5 735 97,249 -5 224 97,56 -28 512 87,67 

3 - 5 let 268 072 267 333 269 054 268 813 270 528 273 424 2 896 101,07 1 715 100,64 5 352 102,00 
6 - 14 let 1 098 806 1 060 939 1 023 714 984 814 949 028 909 147 -39 881 95,80 -35 786 96,37 -189 659 82,74 
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15 - 18 let 419 427 420 300 418 854 419 188 416 630 415 631 -999 99,76 -2 558 99,39 -3 796 99,09 
19 - 21 let 15 725 16 091 17 864 17 447 16 401 15 515 -886 94,60 -1 046 94,00 -210 98,66 

3 - 18 let v KZÚV         5 221 5 214 -7 99,87         
RgŠ celkem 1 802 030 1 764 663 1 729 486 1 690 262 1 657 808 1 618 931 -38 877 97,65 -32 454 98,08 -183 099 89,84 
Pramen: Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 jednotlivým krajům, MŠMT, odbor 45, k č.j. 28 956/06-45, příloha č.1, tabulka č.1 
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Příloha C – Normativní rozpis rozpočtu RgŠ územně správních celků na rok 2007 

        v tis. Kč  

    
Závazné ukazatele  
      

Orientační ukazatele 
    Závazný ukazatel 

  Kraj NIV MP  z toho:   Odvody  Odvody   Počet  

    celkem celkem platy OON pojistné FKSP ONIV zaměstnanců 
1 Hl.m.Praha  7 008 978 5 003 984 4 931 655 72 329 1 751 394 98 633 154 967 21 837,0 
2 Středočeský  7 396 690 5 281 006 5 226 832 54 174 1 848 352 104 537 162 795 23 191,4 
3 Jihočeský  4 571 454 3 263 766 3 231 161 32 605 1 142 319 64 623 100 746 14 234,9 
4 Plzeňský   3 703 276 2 643 785 2 624 567 19 218 925 325 52 491 81 675 11 561,4 
5 Karlovarský  2 137 211 1 525 811 1 511 226 14 585 534 033 30 225 47 142 6 672,3 
6 Ústecký  5 886 156 4 202 411 4 159 002 43 409 1 470 844 83 180 129 721 18 363,1 
7 Liberecký  3 041 194 2 171 422 2 147 555 23 867 759 997 42 951 66 824 9 518,3 
8 Královéhradecký 3 951 369 2 821 212 2 782 803 38 409 987 424 55 656 87 077 12 335,9 
9 Pardubický  3 701 311 2 642 594 2 613 355 29 239 924 908 52 267 81 542 11 557,4 

10 Vysočina 3 687 709 2 632 686 2 597 726 34 960 921 439 51 955 81 629 11 498,6 
11 Jihomoravský 7 731 865 5 519 620 5 459 066 60 554 1 931 867 109 181 171 197 24 101,5 
12 Olomoucký  4 533 601 3 236 681 3 199 990 36 691 1 132 838 64 000 100 082 14 149,0 
13 Zlínský kraj  4 198 239 2 997 170 2 959 685 37 485 1 049 009 59 194 92 866 13 088,3 

14 Moravskoslezský 8 868 779 6 330 426 6 279 469 50 957 2 215 650 125 589 197 114 27 609,0 

                   

  RgŠ celkem: 70 417 832 50 272 574 49 724 092 548 482 17 595 399 994 482 1 555 377 219 718,1 
Pramen: Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 jednotlivým krajům, MŠMT, odbor 45, k č.j. 28 956/06-45, příloha č.1, tabulka č.3 
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Příloha D - Zásady pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů  
školám a školským zařízením Ústeckého kraje na rok 2007 

  
 

  
Pro rozpis rozpočtu na přímé náklady se odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil 

vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů 
(vyhláška o krajských normativech),  

Dále Směrnicí MŠMT č.j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých 
provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu 

přidělovaných podle § 161, odst. 6,  písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
  

  
 
       I.   Obecné zásady                                                        
  
Krajské úřady rozepisují a přidělují školám a školským zařízením  zřizovaným krajem a 
obcemi finanční  prostředky na přímé výdaje podle  §161, odst. 6, písm.b) školského zákona 
561/2004 Sb.  (dále jen přímé výdaje). 
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "úřady obcí III") provádějí návrh rozpisu 
rozpočtu podle § 161, odst. 7, písm. a)  školského zákona č. 561/2004 Sb.(dále jen přímé 
výdaje). 
  
V rámci přidělených prostředků z MŠMT poskytují krajské úřady také dotaci soukromým  
školám a školským zařízením v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb. 
  
Ostatní neinvestiční finanční příspěvky na  provozní prostředky přiděluje školám a školským 
zařízením zřizovatel, tj. školám a školským zařízením zřizovaným krajem příslušný kraj, školám 
a školským zařízením zřizovaným obcemi příslušná obec. Finanční prostředky na provozní 
náklady školám a školským zařízením zřizovaným krajem budou od roku 2007 přidělování 
formou finančního normativu, který byl zpracován pro rok 2007 s tím, že po dobu 3 let bude 
akceptováno nutné dofinancování zvláště u více nákladových organizací. Finanční normativ 
příspěvku na provoz je zpracován v samostatném materiálu.  
  
V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad: 

1.       provede zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a disponibilních 
rozpočtových zdrojů daných rozpisem z ministerstva v základní struktuře rozpočtových 
ukazatelů tj.: 
neinvestiční výdaje (NIV) celkem, z toho: 
Ø       prostředky na platy, 
Ø       prostředky na ostatní osobní náklady (OON). 
Ø       odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních 

potřeb, 
Ø       ostatní ”přímé” neinvestiční výdaje (ONIV) z toho:  
Ø       výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, 
Ø       výdaje na „nákup vzdělávacích služeb pro žáky“ (např. zajištění praktické 

výuky žáků SOU, zajištění výuky plavání atp.). 
Ø       výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, které nejsou 

přidělovány za úhradu, povinné pojištění Kooperativa a další přímé výdaje, 
2.       finanční normativ se určuje z celkového přiděleného objemu finančních prostředků na 

počet žáků podle zahajovacích výkazů na školní rok 2006/2007 a podle kapacity 
schválené v rejstříku škol a školských zařízení. V případě, že skutečný počet žáků 
překračuje povolenou kapacitu, není možné překročení financovat. Pro speciální třídy a 
školy a integrované žáky je vytvořený zvláštní finanční normativ na přímé ONIV. 
Přidělený rozpočet lze při řádném zdůvodnění navýšit (zejména v případech 1. roku 
existence žáka v daném zařízení),  
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3.       vyčlení účelové prostředky (rezervu) v rozpočtu regionálního školství krajského úřadu 
pro řešení věcných okruhů (specifických problémů) v průběhu roku 2007, které nelze 
promítnout do úvodního normativního rozpisu rozpočtu jednotlivých organizací, 

4.       vytváří rezervy zejména na dofinancování: 
•         škol s vyšším zastoupením žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
•         vzdělávání žáků základních škol uskutečňujících rozšířenou výuku některých předmětů 

nebo skupin předmětů 
•         vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v těch případech, kdy 

stanovení přímých výdajů prostřednictvím krajských normativů nezabezpečuje realizaci 
upravených vzdělávacích programů či specifika individuálního vzdělávacího programu 
projednaná s krajským úřadem 

•         výrazně talentovaných žáků (pouze po doporučení PPP) 
•         zřizování funkcí asistenta pedagoga podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokud tato 

problematika není řešena příplatkem k normativu (pouze na doporučení PPP) 
•         zvláštních, specifických nákladů, které nebylo možno zařadit do finančního normativu 
•         výsledných rozpisů přímých výdajů. 

  
  

II.                  Republikový normativ       
  

V roce 2006 často docházelo k připomínkám ze strany ředitelů škol, že republikový normativ pro 
danou věkovou strukturu žáků je vysoký proti normativu krajskému pro daný typ zařízení. 
V příloze těchto zásad je tabulka republikových normativů pro rok 2007 s tím, že je nutné 
normativ v každé věkové struktuře rozmělnit do všech typů zařízení, kterých se daná věková  
struktura týká – např. žáci od 3 do 5 let nejsou pouze v mateřských školách, ale i ve speciálních 
mateřských školách, žáci od 6 do 14 let se vyskytují nejen v základních školách, ale v ZUŠ, 
DDaM, školních družinách, školních klubech, speciálních základních školách. Děti ubytované 
v dětských domovech byly v normativech součástí věkové struktury do roku 2005, od roku 2006 
je republikový normativ pro tento typ zařízení vyčleněn zvlášť, ale normativy ostatních skupin 
jsou o tuto položku poníženy poměrem k počtu žáků v dané  věkové skupině. 
  
  

III.        Rozpočet neinvestičních výdajů 
  
1.       Každá organizace vypracuje finanční rozvahu o počtu zaměstnanců, mzdových 

prostředcích  a ostatních běžných výdajích na rok 2007 tak, aby umožňovala posouzení: 
•         vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a jednotlivých složek jejich platů 

očekávaného v roce 2007 ve vazbě na skutečnost roku 2006 a vývoj výkonů ve 
školním roce 2006/2007 a předpoklad vývoje 2007/2008, 

•         vývoje ostatních běžných výdajů ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2006 
v jednotlivých hlavních položkách     

2.  Úřad obce III předloží krajskému úřadu   
•         výhled změn výkonů pro školní rok 2007/2008 dané právnické osoby 
•         další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky 

zajištění některých činností službou místo vlastními zaměstnanci, 
•         pro kontrolu předloží strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů 

v jednotlivých školách a školských zařízení, jejichž činnost tato právnická osoba 
vykoná (po dohodě s rozpočtářkou na daném úseku pověřené obce), 

•         zpracuje a předloží krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů přímých výdajů 
v souladu s těmito zásadami a podle krajských normativů.  

  
V takto zpracovaných návrzích rozpisů rozpočtů úřad obce III dále uvede případy, u který je 
vhodné normativní metodu doplnit dalšími kroky a to zejména s ohledem na  specifika v dané 
oblasti.  
  
Úřad obce III může v průběhu příslušného kalendářního roku podávat krajskému úřadu na 
základě dohody návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých právnických osob. 
Zároveň bude předkládat během kalendářního roku přehled čerpání rozpočtu přímých nákladů 
na základě vybraných ekonomických ukazatelů. 
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3.  Rozpis rozpočtu přímých výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na rok 2007 pro 
      jednotlivé školy zařazené v rejstříku škol,  které jsou součástí organizace zřizované 
krajem             
      a obcí provede krajský úřad prostřednictvím jím stanovených  krajských normativů   
     neinvestičních  výdajů připadajících na jednotku výkonů:   

a)       1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole 
nebo třídě s polodenním provozem,  

b)       1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na 
dobu nepřevyšující 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem 
dítěte 1) nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem 
dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu 2) , 

c)       1 dítě v mateřské škole s internátním provozem, 
d)       1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně, 
e)       1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni, 
f)         1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni, 
g)       1 žák v základní škole speciální, 
h)       1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky, 
i)         1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru 

vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v 
nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve 
zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání 
s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání, 

j)         1 žák kursu pro získání základního vzdělání, 1 žák kursu pro získání základů vzdělání, 
k)       1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se 

zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní 
formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole 
nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky, 

l)         1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání, 
m)     1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, 

diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a 
pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě 
vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské 
poradenské zařízení poskytuje tyto služby zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, 

n)       1 dítě v jednotlivých formách ambulantních služeb, celodenních služeb nebo 
internátních služeb ve středisku výchovné péče 3) , 

o)       1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času 
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, 

p)       1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 
zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní 
škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v 
odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře, 

q)       1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce, 
r)        1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v 

základní škole speciální, 
s)       1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se 

zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v 
mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých 
typech zařízení školního stravování 
1.        je poskytován oběd, 
2.        je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo, 
3.        je poskytován alespoň oběd a večeře, 
4.        jsou poskytovány stravovací služby kromě oběda, 

t)        1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává 
1.        ve střední škole nebo konzervatoři, 
2.        ve vyšší odborné škole, 

u)       1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává 
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1.      v základní škole speciální, ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu 
na vzdělávání v základní škole speciální, nebo ve škole samostatně zřízené pro 
děti nebo žáky s těžkým zdravotním postižením, 

2.       ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdravotním 
postižením, 

v)        1 lůžko z celkové lůžkové kapacity zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v 
diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech se školou a v 
dětských domovech, případně zletilé nezaopatřené osoby po ukončení výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 
26 let.    

  
Krajský úřad stanoví normativy jako roční objem neinvestičních výdajů celkem, a z toho mzdové 
prostředky, finanční prostředky na zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje, v jednotlivých 
studijních  a učebních oborech,  typech a druzích i formách studia škol ve své územní 
působnosti.  
Pro stanovení rozpočtu na rok 2007 je rozhodující počet dětí, žáků, ubytovaných a 
stravovaných uvedených v zahajovacích statistických výkazech na školní rok 2006/2007 s tím, 
že bude financován pouze počet výkonů do povolené kapacity organizace dle jednotlivých 
oborů! 
  
  
Jednotlivé krajské normativy neinvestičních výdajů stanoví krajský úřad z ukazatelů: 
   

• průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek   
• pedagogického zaměstnance (Np).  
• průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek  

ostatního zaměstnance (No).  
• průměrná měsíční výše nárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K1).  
• průměrná měsíční výše nárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K3).  
• průměrná měsíční výše nenárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K2).  
• průměrná měsíční výše nenárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K4).  
• průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů připadající na jednotku výkonů     
• (ONIV) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol           

a školských zařízeních  zařízení zřizovaných krajem nebo  obcí.   
  

           Do hodnot  (K1) a (K3)  se nezahrnují platby za přesčasovou práci ! 
Vzhledem k věkové struktuře pracovníků a následné potřebě finančních prostředků 
organizace je možno upravit K1  na výši od 90% do 110%. 
            
  
Součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele ve struktuře: 
  

1. limit počtu zaměstnanců  
2. přímé výdaje (NIV) celkem, z toho  
3. prostředky na platy  
4. prostředky na ostatní osobní náklady (OON)  

  
  

IV.   Dohadovací řízení 
  

1.       Každá právnická osoba, která považuje rozpis přímých výdajů krajským úřadem za 
nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a     
schválených  učebních dokumentů, může předložit finanční rozvahu, její porovnání 
s rozpisem a návrhy na odstranění disproporcí  ve struktuře a termínech stanovených 
krajským úřadem a předložit ji s žádosti o projednání vzniklé situace. Organizace 
zřizované obcemi předloží žádost úřadu obce III a organizace zřizované krajem 
krajskému úřadu.   

2.       Střední škola, která zjistí, že podle finančního normativu nebude postačovat rozpočet 
na speciální vykonání výuky, která je v učebních plánech a je možno ji financovat 
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z přímých ONIV, může požadovat změnu v rozpočtu – převod finančních prostředků 
z mezd na ONIV a naopak.  

3.       Úřad obce III předloží žádosti jednotlivých právnických osob včetně jejich porovnání 
s rozpisem přímých výdajů a návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako 
svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů těchto právnických osob na rok 2007. 
Zároveň krajskému úřadu předloží i doplňující údaje o jednotlivých právnických 
osobách, které ovlivňují potřebu přímých výdajů. Pracovník krajského úřadu bude 
přítomen na úřadu obce III při projednání těchto disproporcí.  

4.       Na základě výsledků projednání bude vyhotoven protokol, se kterým bude seznámena 
právnická osoba, o níž bylo jednáno. 

5.       Není-li výsledkem projednání rozpisu úprava rozpočtu, právnická osoba zajistí 
vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů a jeho jednotlivými ukazateli 
stanovenými krajským úřadem. 

6.       Protože každá organizace obdrží finanční prostředky na limit počtu 
zaměstnanců, budou pracovníci zaměstnaní nad tento limit vypláceni na úkor 
nenárokových mezd ostatních pracovníků. 

7.       Výše nenárokové složky mzdy a nadlimitní počet příplatků za vedení není 
důvodem pro dohadovací řízení! Výše příplatků za vedení poskytnutá 
zaměstnancům musí respektovat použitý objem finančních prostředků dle 
přiděleného limitu! 

  
  

V.  Termíny 
  

Krajský úřad vyhlašuje termíny pro rozpočet přímých nákladů v roce 2006: 
 1.   Zveřejnění normativních komponentů pro finanční normativy roku 2006                      15. 2. 
2007                                                              
 2.   Zveřejnění finančních normativů pro rok 2006                                                15. 2. 2007 
 3.   Předání návrhů rozpočtů úřadem obce III na krajský úřad                              28. 2. 2007 
 4.   Převzetí přiděleného rozpočtu organizacemi                                                   23. 3. 
2007             
 5.   Předložení návrhů k dohadovacímu řízení organizací zřizovanou                                 
      obcí na úřad obce III                                                                                          30. 3. 2007 
 6.   Předložení návrhů k dohadovacímu řízení organizací zřizovanou krajem       30. 3. 2007 
 7.   Předložení návrhů k dohadovacím řízením úřadem obce III  na kraj               6. 4. 
2007                  
 8.   Ukončení dohadovacích  řízení na úřadech obce III                                        13. 4. 2007 
 9.   Ukončení dohadovacích řízení na krajském úřadě (org. zřizované krajem)     13. 4. 2007 
10.  Zpracování souhrnné zprávy o rozpočtu pro MŠMT krajským úřadem             20. 4. 2007 
  
Termíny zasílání dotace školám a školským zařízením v roce 2007 
  
Finanční prostředky budou zasílány čtvrtletně, kromě 1. a 4. čtvrtletí, kdy v měsíci lednu 2007 
bude zaslána záloha na 1. čtvrtletí a v měsíci březnu 2007 doplatek za 1. čtvrtletí a koncem 
roku bude v měsíci říjnu 2007 zaslána záloha na 4. čtvrtletí a v měsíci listopadu doplatek za 4. 
čtvrtletí. Finanční prostředky na měsíce červenec a srpen nebudou zasílány zvlášť.  
  
  

VI.  Odbory 
  
 Krajský úřad informoval o základních změnách v metodice rozpisu prostředků státního 
rozpočtu přidělovaného jeho prostřednictvím krajskou radu odborového svazu   zaměstnanců 
ve školství (dále jen KROS). Pokud bude nutno učinit závažná opatření,  mající zásadní dopad 
na financování, zaměstnanost a platové podmínky  zaměstnanců škol, bude o tom s KROS 
jednáno. 
Krajský úřad seznámí KROS s definitivní verzí rozpisu prostředků státního rozpočtu na rok 2007 
podle jednotlivých typů škol. 
Pokud by vznikla potřeba ze strany organizací o projednání dalších změn v rozpočtu kromě 
základního dohadovacího řízení a nedostatek v rozpočtu se nebude týkat úbytku počtu žáků na 
školách, bude o tom jednáno s KROS i během kalendářního roku. 
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Zpracovalo oddělení ekonomiky školství 
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
  
Přílohy: 
Zvláštní 
příloha   Republikové normativy pro rok 2007 
Příloha č. 1   Finanční normativy 2007 - školy zřizované obcí i krajem - zkrácená verze 
Příloha č. 2   Finanční normativy 2007 - školy zřizované obcí i krajem 
Příloha č. 3   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - příplatky 
Příloha č. 4   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - mateřské školy 
Příloha č. 5   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - základní školy (1-5) 
Příloha č. 6   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - základní školy -  pedagogové - 1.stupeň 
Příloha č. 7   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - základní školy - pedagogové - 2.stupeň 
Příloha č. 8   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - základní školy - ostatní pracovníci 
Příloha č. 9   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - školní družiny, kluby 
Příloha č. 10   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - školní jídelny - mateřské školy 
Příloha č. 11   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - školní jídelny - základní školy 
Příloha č. 12   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - školní jídelny - VOŠ, SŠ, SOU 
Příloha č. 13   Finanční normativy 2007 - plynulé závislosti - domovy mládeže - pedagogové 
Příloha č. 14   Finanční rozvaha 2007 
 
 
 


