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1. Úvod 

Vzdělávací politice je ve vyspělých státech přikládán značný význam. Důleţitost této 

politiky vyplývá ze samotného významu vzdělání.  

Vzdělání je povaţováno za jeden z nejdůleţitějších faktorů ekonomického růstu, 

slouţí mimo jiné ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky, k růstu produktivity 

práce. Vzdělání se tak stává zdrojem budoucího blahobytu státu. 

Vzdělání sniţuje nezaměstnanost a pomáhá jednotlivci uplatnit se na trhu práce. 

Vede k vyšší kvalitě ţivota, k větší spokojenosti, ke zdravějšímu ţivotnímu stylu, 

sniţuje nebezpečí různých sociálních ohroţení a páchání trestných činů. Svými 

efekty sniţuje náklady státu na různé sociální výpomoci, dávky a další finanční 

výdaje.  

Podmínky pro dosaţení sociálního konsensu jsou ve vzdělané společnosti lepší, 

stejně tak se zde snadněji prosazují principy demokracie. 

Nezastupitelný význam vzdělání ve společnosti tak vede hospodářsky vyspělé státy 

k rozšíření politické a ekonomické podpory vzdělávání. Vzdělávací politika 

se zařazuje mezi priority státu.1  

V Ústavním zákoně České republiky č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 

v článku 33 je uvedeno, ţe: Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních 

a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též 

na vysokých školách.  

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

odborném a jiném vzdělávání, je vzdělávání v naší republice zaloţeno mimo jiné 

na zásadách:  

o rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo členského 

státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, 

barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického 

nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného 

postavení občana; 

o bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České 

republiky nebo členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, 

kraj, obec nebo svazek obcí. 

                                            

1
 BRDEK, M. – VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. Praha. Aspi Publishing, 2004, s.13  
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Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací na platy příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení.  

Cílem diplomové práce je na základě porovnání a vyhodnocení vývoje dotací 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR na platy těchto organizací v období 

2007 – 2010 navrhnout další moţnosti, které by školám a školským zařízením 

zřízeným Moravskoslezským krajem rozšířily moţné zdroje prostředků 

na odměňování svých pracovníků a tím umoţnily lépe ocenit práci stávajících 

pracovníků ve školství a současně zvýšily společenský kredit oboru školství 

ve společnosti a byly motivací ke vstupu nových pracovníků do tohoto odvětví. 

Řešení vychází z hypotézy, ţe pro základní chod škol a školských zařízení je dotace 

MŠMT na platy dostačující, avšak pro zvýšení prestiţe tohoto odvětví a získání 

odborníků pro potřeby výuky nedostatečná. K dosaţení cíle a ověření hypotézy byly 

pouţity metody komparace a analýzy. 

Informace pro řešení byly čerpány z odborných publikací, které se zaměřují 

na problematiku školství a dále ze základních legislativních předpisů. Velkým 

přínosem byly také informace, které jsou prezentovány Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR a krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

na webových stránkách těchto institucí.  

Ve druhé kapitole je popsána nejrozšířenější právní forma existence škol a školských 

zařízení – příspěvkové organizace, průběh jejich vzniku, typy zřizovatelů. S ohledem 

na další zaměření práce je podrobněji specifikována problematika příspěvkových 

organizací zřízených územně samosprávným celkem. Dále je v této části popsán 

systém výkonového financování příspěvkových organizací vykonávajích činnost škol 

a školských zařízení.  

Třetí část práce se zabývá analýzou mzdových nákladů škol a školských zařízení 

Moravskoslezského kraje v období 2007-2010. Je zde zpracován vývoj účelových 

dotací MŠMT, které byly určeny na mzdové náklady, ve sledovaném období. 

Ve čtvrté části jsou doporučení k rozšíření moţností získání dalších zdrojů mzdových 

prostředků. 

V závěru práce je celá problematika diplomové práce shrnuta.  
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2. Zásady financování příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

 

Pro zajištění preprimárního, primárního a sekundárního vzdělávání jsou školy 

a školská zařízení zřizovány různými zřizovateli, a v závislosti na tom mají různou 

formu právní existence. 

Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehoţ předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti 

školství, zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby 

nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu.  

Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo státní 

příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu.2 

Ostatní zřizovatelé jako jsou registrované církve a náboţenské společnosti, 

kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, 

nebo ostatní právnické a fyzické osoby, zřizují školy a školská zařízení jako školské 

právnické osoby nebo právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, 

např. obchodní zákoník. 

Zatímco škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů, školské 

zařízení poskytuje sluţby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání 

ve školách, nebo s ním přímo souvisejí. Dále můţe zajišťovat ústavní a ochrannou 

výchovu anebo preventivně výchovnou péči. 

S ohledem na zaměření práce budou v další části podrobněji popsány příspěvkové 

organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizuje územní 

samosprávný celek a dále bude následovat analýza mzdových nákladů těchto 

organizací zřízených Moravskoslezským krajem. 

                                            
2
 Odst. 1 a 2 § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 
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2.1  Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným 

celkem 

Příspěvkové organizace jsou organizacemi veřejného sektoru České republiky 

a zajišťují smíšené veřejné statky. Vzdělávání poskytované podle zákona je veřejnou 

sluţbou.3 

Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva, vzniká (zaniká) 

rozhodnutím zřizovatele.4 Zřizovatelem můţe být stát nebo územní samosprávný 

celek.  

Při zajišťování vzdělávání a školských sluţeb dbá obec a kraj zejména o soulad 

rozvoje vzdělávání a školských sluţeb se zájmy svých občanů, s potřebami trhu 

práce, s demografických vývojem a rozvojem svého území. Neméně důleţité je 

zajistit dostupnost vzdělávání a školských sluţeb podle místních podmínek.  

Obec či kraj jsou při rozhodování o zřízení příspěvkové organizace vázány tím, 

ţe účelem zřízení této organizace mohou být pouze takové činnosti a záleţitosti, 

které spadají do samostatné působnosti zřizovatele – územního samosprávného 

celku. Jako zřizovatel pak svěřují příspěvkové organizaci do správy svůj majetek 

(včetně majetku získaného vlastní činností organizace).  

 

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem 

trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu 

se zvláštním právním předpisem5 nevzdělávají ve školách zřízených při těchto 

školských zařízeních. Za tímto účelem obec 

o zřídí základní školu, nebo 

 

                                            
3
 Odst. 3 § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

4
 PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK Z., MOCKOVČIAKOVÁ, A. Příspěvkové organizace 2010. Praha: ASPI, a.s., 2009, s. 7  

5
 Zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů 
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o zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí 

nebo svazkem obcí. Zajistí-li obec plnění povinné školní docházky tímto 

způsobem, je povinna zřizovatelům za kaţdého ţáka (s místem trvalého 

pobytu na svém území) hradit neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 zákona 

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

a jiném vzdělávání, připadající na jednoho ţáka této školy, pokud se dotčené 

obce nedohodnou jinak. Za tyto výdaje se povaţují náklady na údrţbu 

a opravy, materiální výdaje, sluţby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové 

prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.  

 

Dále obec musí zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím 

území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. 6 

Obec nebo svazek obcí tedy kromě základních škol zřizuje a zrušuje: 

o mateřské školy,  

o mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, 

o zařízení školního stravování slouţící dětem a ţákům škol, které zřizuje.  

 

Zajistí-li obec předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí 

nebo svazkem obcí, pak také v tomto případě je povinna těmto zřizovatelům 

za kaţdé dítě (s místem trvalého pobytu na svém území) hradit neinvestiční výdaje 

podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, připadající na jedno dítě této školy, pokud se 

dotčené obce nedohodnou jinak. 

 

 

                                            
6
 § 178, odst. 1 a § 179, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
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Dále můţe obec nebo svazek obcí zřizovat a zrušovat: 

o základní umělecké školy, 

o školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

o školská účelová zařízení, 

o školy nebo školská zařízení, která jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud 

prokáţe potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich 

činnosti7 

Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje organizací, které zřizuje, kromě výdajů, 

jeţ jsou hrazeny z finančních prostředků státního rozpočtu a z jiných zdrojů.  

 

Kraj je povinen na základě § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zajistit 

podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání 

dětí, ţáků a studentů se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním, 

dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon 

ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj zřizuje a zrušuje: 

o střední školy, 

o vyšší odborné školy, 

o mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a ţáky se 

zdravotním postiţením, 

o základní školy speciální, 

o školy při zdravotnických zařízeních, 

o školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, 

ţáky a studenty školy, které zřizuje, 

                                            
7
 § 179 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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o střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, 

o jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 

o základní umělecké školy, 

o školská zařízení pro zájmové vzdělávání a 

o dětské domovy. 

Kraj organizacím, které zřizuje i zrušuje, zajišťuje finanční prostředky na výdaje 

s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu a z jiných 

zdrojů. 

Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských 

zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Tato působnost krajského 

úřadu se označuje jako výkon přenesené působnosti. 

Právní subjektivitu přiznává příspěvkové organizaci zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Je zapotřebí vnímat skutečnost, ţe vznik i zánik této právnické osoby závisí 

na rozhodnutí obce či kraje, a ţe tato organizace slouţí pro účely samostatné 

působnosti územně samosprávného celku, coţ je uvedeno i ve zřizovací listině 

příspěvkové organizace. Zřizovací listina je schvalována rozhodnutím zastupitelstva 

obce či kraje, a stejně tak i její struktura a obsah jsou dány zákonem a vůlí tohoto 

orgánu.  

 

Územně samosprávný celek je nejen vlastníkem majetku, který předává do správy 

příspěvkové organizaci, ale současně také majetku pořízeného činností této 

organizace a finančních prostředků, které jí svěřuje formou příspěvku. Zřizovatel má 

nad činností a hospodařením příspěvkové organizace nejen právo, ale dokonce 

zákonem předepsanou povinnost kontroly a rozhodování či schvalování.8  Majetková 

práva, která jsou zřizovatelem uvedena ve zřizovací listině, musí respektovat 

ustanovení zákona, který určuje postup rozhodování orgánů o majetku územních 

samosprávných celků, konkrétně rozhodování rady či zastupitelstva.  

 

                                            
8
 PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK Z., MOCKOVČIAKOVÁ, A. Příspěvkové organizace 2010. Praha: ASPI, a.s., 2009, s. 6 
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v § 85 uvádí, 

ţe zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování například o těchto majetkoprávních 

úkonech: 

1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, 

2. poskytování věcných a peněţitých darů v hodnotě nad 20.000 Kč fyzické 

či právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

3. postoupení pohledávky vyšší neţ 20.000 Kč, 

4. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší neţ 20.000 Kč, 

5. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu, 

ručitelského závazku, 

6. zastavení nemovitých věcí, 

7. peněţité i nepeněţité vklady do právnických osob. 

 

Podobné úkony jsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje (zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Příspěvkové organizace charakterem své hospodářské činnosti tvoří jakýsi přechod 

mezi organizačními sloţkami, které jsou svým rozpočtem přímo vázány na svého 

zřizovatele a mezi normálními podnikatelskými subjekty, jejichţ hlavní činností je 

podnikání a tvorba zisku. Příspěvková organizace je právnickou osobou a účetní 

jednotkou. Podle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se kaţdá 

příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je obec nebo kraj, musí zapsat 

do obchodního rejstříku, na rozdíl od státních příspěvkových organizací. Návrh 

na zápis podává její zřizovatel.  

 

Školám a školským zařízením jsou podle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu poskytovány finanční 

prostředky, které jsou určeny na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, 

odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, výdaje na zákonné odvody, příděly 
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do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající 

z pracovněprávních vztahů, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, 

výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo 

souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.  

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky stanoví republikové 

normativy na jedno dítě, ţáka nebo studenta odlišené věkovými kategoriemi. 

Tyto jsou platné na jeden kalendářní rok a musí být zveřejněny ve Věstníku. 

 

Republikové normativy podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje MŠMT jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské 

sluţby pro jedno dítě, ţáka 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 míní celková výše přímých neinvestičních výdajů poskytovaných 

ze státního rozpočtu, členěných na mzdové prostředky a odvody a na ostatní 

neinvestiční výdaje. Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu 

zaměstnanců připadajících na 1.000 dětí, ţáků nebo studentů v dané věkové 

kategorii. 

 

Při určování republikových normativů ve sledovaném období je vymezeno 

5 základních kategorií podle poskytovaného vzdělávání: 

a) dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3-5 let), 

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

c) ţák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou ţáka plnícího povinnou 

školní docházku; bez ţáků 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, ţák, student umístěný v krajských zařízeních ústavní výchovy (KZÚV) 

pro děti a mládeţ (tzn. kategorie 3-18 let v KZÚV). 
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Určujícím znakem pro zařazení dítěte do jednotlivých kategorií není jeho věk, 

nýbrţ skutečnost, ţe se dítě, ţák nebo student vzdělává v příslušném stupni 

vzdělávání. 

 

Republikové normativy jsou odlišné podle zřizovatele příspěvkových organizací. 

Příspěvkové organizace zřízené ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT) a školy zřízené registrovanými církvemi a náboţenskými společnostmi, 

jsou finančně napojeny přímo na rozpočet MŠMT. Tyto příspěvkové organizace mají 

v republikových normativech kromě příspěvku na tzv. přímé náklady obsaţeny 

i prostředky na provoz a organizace zřízené MŠMT dále prostředky na kapitálové 

(investiční) výdaje. 

Na základě republikových normativů pak krajský úřad stanoví krajské normativy, 

přičemţ vychází z: 

o dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 

o rámcových vzdělávacích programů nebo akreditovaných vzdělávacích 

programů pro vyšší odborné vzdělávání, 

o rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti a 

o naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách 

a školských zařízeních. 

Krajské normativy tak mohou být odlišné podle priorit jednotlivých krajů. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě republikových normativů zhotoví 

prostřednictvím odboru školství, mládeţe a sportu v přenesené působnosti Krajskou 

metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2007. Současně se řídí 

vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech a Směrnicí MŠMT 

č. 28 768/2005-45. Tato metodika je závazná pro odbor školství, mládeţe a sportu 

(oddělení přímých nákladů) krajského úřadu, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi i krajem. 
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Podle článku 2 této metodiky se rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským 

zařízením uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu 

jednotek výkonu uvedených v zahajovacích statistických výkazech (školní rok) 

a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu, a to za organizaci jako 

celek včetně odloučených pracovišť.  

Za jednotku výkonu se přitom povaţuje: 

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

b) 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky omezena na dobu 

nepřevyšující 4 hodiny denně,  

c) 1 ţák v základní škole tvořené pouze třídami 1. stupně,  

d) 1 ţák v 1. stupni základní školy tvořené oběma stupni,  

e) 1 ţák v 2. stupni základní školy tvořené oběma stupni,  

f) 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky,  

g) 1 ţák základní školy speciální,  

h) 1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání 

v základní škole speciální nebo 1 dítě ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální,  

i) 1 ţák ve školní druţině, který je přijat k pravidelné denní docházce,  

j) 1 ţák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností, 

který se zároveň vzdělává v základní škole nebo základní škole speciální,  

k) 1 ţák v oboru vzdělání ve střední škole, v konzervatoři, v nástavbovém studiu, 

ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem 

a středního vzdělávání s maturitní zkouškou, a to vţdy dle jednotlivých forem 

vzdělání,  

l) 1 ţák kurzu pro získání základního vzdělání, 1 ţák kurzu pro získání základů 

vzdělání,  

m) 1 student vyšší odborné školy,  

n) 1 ţák v uměleckém oboru v základní umělecké škole, který se zároveň 

vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, 

konzervatoři nebo ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před zahájením 

plnění povinné školní docházky,  
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o) 1 dítě, 1 ţák, 1 student, jemuţ školské poradenské zařízení zajišťuje 

informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné 

speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické sluţby, preventivně 

výchovnou péči nebo pomoc při volbě a přípravě na budoucí povolání,  

p) 1 ţák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného 

času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,  

q) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské, základní, střední škole 

nebo vyšší odborné školy dle druhu poskytované stravy,  

r) 1 ubytovaný v domově mládeţe, který se zároveň vzdělává v základní škole, 

střední škole nebo vyšší odborné škole,  

s) 1 ubytovaný v internátě,  

t) 1 lůţko z celkové kapacity, zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné 

v dětském domově. 9 

 

Základní finanční normativ na jednotku výkonu se stanoví z těchto ukazatelů: 

o průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického 

zaměstnance Np a jednoho ostatního zaměstnance No, 

o průměrné měsíční výše platu pedagogického Pp a nepedagogického Po 

zaměstnance, 

o průměrné výše ONIV. 

 

Při stanovení průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho 

pedagogického zaměstnance, tj. ukazatel Np, a na jednoho nepedagogického 

zaměstnance, tj. ukazatel No, se postupuje následovně: 

o jedná-li se o dítě v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ nebo ubytovaného v domově mládeţe 

či celodenně stravovaného, stanoví se tyto ukazatele jako jejich funkční 

závislost na počtu jednotek výkonu, 

o v ostatních případech vzorcem Ţ * VP / H,  

o nejsou-li známy Ţ, VP a H, pak na základě dosaţených průměrných hodnot 

loňského roku, tzn. počtu zaměstnanců a výkonů. 

 

                                            
9
 Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

obcemi a krajem na rok 2007 

12 



 

Přitom: Ţ  = průměrná naplněnost ve třídách v jednotlivých oborech vzdělání 

  H  = průměrný počet odučených hodin ve třídě týdně v jednotlivých 

   oborech vzdělání 

  VP= průměrný týdenní rozsah přímé vyučovací povinnosti 

 

Jednotkou výkonu je jedno dítě, ţák, student, ubytovaný, stravovaný, lůţko, třída, 

studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka. Součástí krajských normativů jsou 

příplatky na speciální vzdělávací potřeby dětí, ţáků a studentů. 

 

MŠMT stanoví prováděcím předpisem členění krajských normativů, ukazatele 

rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, 

vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně 

krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění. 

 

Ministerstvo rozepisuje na základě republikových normativů a na zvláštní účet 

krajským úřadům zašle formou dotace finanční prostředky vyčleněné na činnost: 

o škol a školských zařízení zřizovaných krajem na výdaje uvedené v § 160 

odst. 1 písm. d) školského zákona, 

o škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí na výdaje 

uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona.10 

 

Krajský úřad pak v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje rozepisuje 

a poskytuje dotace na tzv. přímé náklady školám a školským zařízením, které sám 

zřizuje a dále přímo poskytuje tyto finanční prostřední školám a školským zařízením, 

které jsou zřízeny obcí nebo svazkem obcí. O tomto současně informuje příslušné 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního 

rozpočtu, dále pak zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření  

s těmito finančními prostředky.  

 

                                            
10

 § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Krajský úřad finančně vypořádává finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté 

školám a školským zařízením na přímé náklady, předává výsledky finančního 

vypořádání ministerstvu, provádí sumarizaci účetní závěrky těchto organizací, 

a vyhodnocuje rozbory hospodaření.  

 

 

2.2 Zásady odměňování pracovníků v regionálním školství 

Jedním z nejdůleţitějších prvků pracovněprávních vztahů je odměňování 

zaměstnanců. Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod patří odměňování 

zaměstnanců za práci mezi pracovní podmínky, jejich úpravu má stanovit zákon. 

Od 1. 1.2007 je tímto právním předpisem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Problematika odměňování za práci je obsaţena v části 

šesté citovaného zákona. Základním smyslem nové právní úpravy je soustředění 

všech ustanovení, jejichţ předmětem je odměňování za práci, a to při zachování 

všech jeho funkcí, do jediného předpisu pro celou sféru národního hospodářství, 

tj. pro podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru.
11

 

 

Základními nástroji odměňování jsou mzda a plat. Tyto jsou vymezeny zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 109 

vysvětluje dva důleţité pojmy mzda a plat takto: 

1. Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody 

za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní 

právní předpis jinak. 

2. Mzda je peněţité plnění a plnění peněţité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. 

3. Plat je peněţité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, 

kterým je: 

a) stát, 

b) územní samosprávný celek, 

c) státní fond, 

                                            

11
 HÁJEK, V. Platové předpisy 2008 ve veřejných sluţbách a správě. Třinec. Resk, s.r.o. 2008, s. 3 
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d) příspěvková organizace, jejíţ náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 

jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo 

f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe v případě odměňování zaměstnanců škol 

a školských zařízení zřizovaných orgány veřejné správy, tj. obcemi, svazky obcí, 

krajem a ministerstvem, se odměna za práci nazývá plat.  

 

Důleţitým znakem také je, ţe u těchto organizací jsou náklady na platy a odměny 

za pracovní pohotovost plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 

z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů. Pokud tedy 

např. jazyková škola, která je příspěvkovou organizací, nemá kryty mzdové náklady 

plně z veřejných zdrojů, nespadá pod ustanovení § 109 odst. 3 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a její zaměstnanci 

nepobírají plat, ale mzdu.12 Dříve nebyla podmínka plného krytí nákladů na platy 

a pracovní pohotovost v ţádném předpise stanovena. Tato změna můţe v praxi 

znamenat, ţe u některý škol a školských zařízení přestane fungovat platový systém 

a zaměstnanci budou odměňováni mzdou. 

 

Mzda je charakteristická smluvní volností při určení její výše i podmínek jejího 

poskytnutí. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(a prováděcí nařízení vlády) pouze stanovuje nejniţší úroveň zaručené mzdy. 

V případě školských zaměstnanců jsou mzdou odměňováni převáţně zaměstnanci 

soukromých a církevních škol.  

 

Plat je způsob odměňování, který je velmi přesně definován právními předpisy. 

Důvodem je neziskovost příspěvkových organizací, to, ţe jsou platy hrazeny 

                                            
12

 VALENTA, J. Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe k 1. 7. 2009. Olomouc: ANAG, 2009, 

s. 9 
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z veřejných rozpočtů (státního, případně rozpočtů územních samospráv). Z důvodu 

omezenosti zdrojů a také přehlednosti a kontrolovatelnosti systému byly stanoveny 

přesné limity a pravidla pro strukturu a výši platu zaměstnanců ve veřejném sektoru. 

Tímto je také omezeno kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

v čele s odborovými organizacemi. Výše platu se stanoví podle kritérií sloţitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, pracovních podmínek, za kterých je práce 

vykonávána, a dále podle individuálních schopností zaměstnance, tj. podle jeho 

pracovní výkonnosti a jím dosahovaných výsledků práce. 

Plat můţeme také definovat jako odměnu za práci zaměstnanců v pracovním 

poměru. Zde nezáleţí, zda vznikl uzavřením pracovní smlouvy či jmenováním (ředitel 

školy).  

 

Podle zákoníku práce existují další formy pracovněprávních vztahů – dohoda 

o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Tyto pracovněprávní vztahy však 

nejsou pracovním poměrem, proto zde v souvislosti s odměnou nehovoříme o platu, 

tj. stojí mimo platový systém. Existuje zde jistá smluvní volnost, ţádný předpis 

neupravuje výši této odměny, nesmí však být niţší neţ minimální mzda 

(§ 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) 

a také musí být dodrţen § 110 citovaného zákona, který stanoví, ţe za stejnou práci 

nebo práci stejné hodnoty musí být zaměstnanci poskytnuta stejná odměna. Za tyto 

práce se pokládají práce stejné nebo srovnatelné svou sloţitostí, odpovědností 

a namáhavostí, vykonávané za stejných, případně srovnatelných podmínek 

a při stejné výkonnosti a dosaţených výsledcích. 

 

S tímto striktním oddělením forem odměňování práce v pracovním poměru (plat) 

a mimo něj (odměna) souvisí i způsob financování mzdových výdajů pro školy 

a školská zařízení, kdy je zvlášť stanoven závazný ukazatel pro výši prostředků 

na platy (právě pro účely odměny práce v pracovním poměru) a zvlášť závazný 

ukazatel pro výši prostředků na odměny za práce mimo pracovní poměr (tzv. OON – 

ostatní osobní náklady, popř. označované jako OPPP – ostatní platby za provedenou 

práci).13 

                                            
13

 VALENTA, J. Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe k 1. 7. 2009. Olomouc: ANAG, 2009, 

s. 11 
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Sloţky platu vyjmenovává zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb, o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Základní členění 

jednotlivých sloţek platu znázorňuje následující Graf 2.1: 

 

 

Graf 2.1 Plat a jeho složky 

 

 

 

Zdroj: VALENTA, J. Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe k 1. 7. 2009. Olomouc: ANAG, 

2009, s. 17 

 

 

Platový tarif je základní nárokovou sloţkou platu zaměstnance. Je konstruován tak, 

ţe kaţdý ze zaměstnanců je podle podmínek daných zákonem zařazen do jedné 

ze šestnácti platových tříd a jednoho z dvanácti platových stupňů. K zařazení 

zaměstnance do platové třídy do 1. 10. 2010 slouţil katalog prací, který byl přílohou 

k nařízení vlády č. 137/2009 Sb., katalog prací ve veřejných sluţbách a správě. Je 

tedy právně závazným nástrojem pro zařazení zaměstnance do příslušné platové 

třídy. Přičemţ pro toho zařazení je vysloven v platovém předpise (§ 3 odst. 1 nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů) základní předpoklad, ţe zaměstnavatel 

Plat 

Nárokové sloţky Nenárokové sloţky 

Platový tarif Nadtarifní nárokové 

sloţky 

Pravidelné 

Nepravidelné 

Pravidelné Nepravidelné 
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zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena 

nejnáročnější práce, jejíţ výkon zaměstnavatel po zaměstnanci poţaduje.14  

 

Katalog prací tedy obsahuje seznam povolání a ke kaţdému z nich je přiřazeno 

rozpětí platových tříd, ve kterém je zohledněna náročnost, sloţitost a odpovědnost 

daného pracovního místa. Tyto činnosti jsou pro lepší orientaci seřazeny dle oborů, 

jsou zde uvedeny rovněţ příklady povolání a příklady práce pro jednotlivé platové 

třídy.  

 

Platový stupeň odráţí započitatelnou odpracovanou dobu neboli roky uznané 

předchozí praxe (1-32 let). Konstrukce platových tarifů je tady zaloţena na tom, 

ţe v určité platové třídě postupně roste výše platového tarifu v jednotlivých platových 

stupních. 

 

Nadtarifní nárokové sloţky platu jsou vyjmenovány zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Pravidelné nadtarifní nárokové složky platu jsou ty, které tvoří součást celkového 

platu zaměstnance kaţdý měsíc, jsou tedy součástí platového výměru. Patří sem: 

o příplatek za vedení (§ 124 zákoníku práce), 

o zvláštní příplatek (§129 zákoníku práce): 

 příplatek za střídavou práci ve dvousměnném, třísměnném nebo 

nepřetrţitém provozním reţimu, 

 příplatek za přímou pedagogickou činnost s dětmi, ţáky a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, třídách, odděleních nebo 

studijních skupinách pro ně samostatně zřízených, 

                                            
14

 VALENTA, J. Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe k 1. 7. 2009. Olomouc: ANAG, 2009, 

s. 129 
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 příplatek za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na 

konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní 

skupiny na vyšší odborné škole, 

 příplatek za přímou pedagogickou činnost třídního učitele ve třídách se 

ţáky různých postupných ročníků základní školy, 

 příplatek za přímou pedagogickou činnost spojenou s dohledem nad ţáky, 

u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu pouţívání strojů, nástrojů 

nebo přístrojů v rámci učební nebo odborné praxe, 

o specializační příplatek (§133 zákoníku práce). 

 

Nepravidelné nadtarifní nárokové složky platu netvoří součást celkového 

měsíčního platu zaměstnance, pouze v případě, kdy jsou splněny podmínky jejich 

přiznání. U zaměstnanců ve školství to jsou tyto příplatky: 

o příplatek za noční práci (§ 125 zákoníku práce), 

o příplatek za práci v sobotu a neděli (§ 126 zákoníku práce), 

o plat a příplatek za práci přesčas (§ 127 zákoníku práce), 

o příplatek za rozdělenou směnu (§ 130 zákoníku práce), 

o příplatek za výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah – 

tzv. nadúvazkové hodiny (§ 132 zákoníku práce), 

o doplatek do výše průměrného výdělku při výkonu jiné práce (§ 139 zákoníku 

práce), 

o doplatek do výše minimální mzdy nebo zaručené mzdy (§ 111 a § 112 

zákoníku práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb, o minimální mzdě, 

o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním 

prostřední, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Sloţky, jejichţ přiznání zaměstnanec nemůţe nárokovat ze zákona, se nazývají 

nenárokové složky platu a patří sem: 

o osobní příplatek – pravidelná nenároková sloţka platu, která je součástí 

platové výměru zaměstnance a po tu dobu se stává nárokovou sloţkou platu. 
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Rozhodnutí o přiznání tohoto příplatku záleţí na subjektivním rozhodnutí 

zaměstnavatele, 

o odměna – nepravidelná nenároková sloţka platu (§ 134 zákoníku práce) – 

ze zákona ji nelze přiznávat kaţdý měsíc a nelze předem předvídat její 

přiznání. 

 

Na základě § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, vzniká zaměstnavateli povinnost vydat zaměstnanci písemnou formou 

platový výměr. Tento musí obsahovat informaci o platové třídě a platovém stupni, 

výši pravidelných sloţek platu, které zaměstnavatel zaměstnanci přiznal. Při jakékoli 

změně se vydává písemně buď nový platový výměr nebo jeho dodatek. 

Zaměstnanec by měl dokument obdrţet nejpozději první den období, po které je 

změna platná. 

 

 

2.3 Mzdové výdaje ve financování školy 

V souvislosti s financováním škol a školských zařízení se pouţívá pojem mzdové 

výdaje, viz Graf 2.2. Toto označení je sice nepřesné, protoţe mzdou jsou 

odměňováni zaměstnanci ve školství spíše výjimečně, jde však o zaţitý (historický) 

pojem pouţívaný z hlediska rozpočtové skladby. Zahrnuje veškeré výdaje související 

s odměňováním zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů a jiným peněţitým 

plněním (podle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Konkrétně zahrnují finanční prostředky určené na: 

o platy, 

o náhrady platů, 

o odměny za pracovní pohotovost, 

o odměny za práci vykonávanou na základě dohod o provedení práce 

či o pracovní činnosti, 

20 



 

o úhradu zákonných odvodů (pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění),  

o povinný odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

Graf 2.2 Schematické rozdělení mzdových výdajů 

 

 

 

Zdroj: VALENTA, J. Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe k 1. 7. 2009. Olomouc: ANAG, 

2009, s. 22 

 

 

Mzdové prostředky vymezuje § 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb., o vymezeních obsahu 

mzdových prostředků, ve znění pozdějších předpisů, takto: Mzdové prostředky jsou 

prostředky, kterých pouţívají organizace k odměňování práce, nebo které vynakládají 

v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou činností fyzických osob na základě jejich 

právního vztahu k organizaci.  

Jedná se tedy o jakési „čisté“ mzdové prostředky (očištěné o odvody). Jejich objem je 

základním ukazatelem pro ředitele školy při tvorbě rozpočtu. Současně se z nich 

odvozuje výše zákonných odvodů a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.  

 

Prostředky na platy – část mzdových prostředků, ze které se odměňují zaměstnanci 

v pracovním poměru. Limit prostředků je kaţdé škole stanoven jako jeden 

ze závazných ukazatelů v rámci rozpisu prostředků státního rozpočtu. 

 

Mzdové výdaje 

Mzdové prostředky Zákonné odvody 

(34% + 2% FKSP) 

Prostředky na platy OON 
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OON = ostatní osobní náklady, výrazně niţší část mzdových prostředků určená 

k odměňování za práci mimo pracovní poměr (dohody), popř. k jiným peněţitým 

plněním (např. odstupné).  
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3. Analýza mzdových nákladů škol a školských zařízení 

MSK 

Tato kapitola se zabývá analýzou mzdových nákladů škol a školských zařízení 

Moravskoslezského kraje v období 2007–2010.  

 

3.1 Rok 2007 

Na počátku roku 2007 vykonávalo činnost škol či školského zařízení zřízených 

Moravskoslezským krajem 246 organizací. K 1. lednu došlo ke sloučení 4 středisek 

volného času. V průběhu roku dále proběhl proces převodu zbývajících 14 středisek 

volného času do zřizovatelské působnosti obcí. Příspěvkovým organizacím byly 

stanoveny závazné ukazatele mimo jiné v oblasti přímých nákladů na vzdělávání, 

a to objem prostředků na platy a objem prostředků na ostatní platby za provedenou 

práci, které byly dodrţeny. Jejich výše se odvíjela od republikových normativů 

pro tento rok. 

Při stanovení republikových normativů pro rok 2007 vycházelo MŠMT 

z republikových normativů roku 2006, 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.  

 

Vliv na výši normativů pro rok 2007 měly tyto skutečnosti, viz Graf 3.1. 

o pro realizaci kurikulární reformy, která vyplývá ze školského zákona pro rok 

2007, bylo nutné zajistit rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

coţ znamenalo postupné navyšování počtu vyučovacích hodin v základním 

školství formou rozvojových programů „Rozšíření učebních plánů 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání“, „Národní plán výuky cizích 

jazyků“, „Projekt Hodina“. Náklady na tyto rozvojové programy byly do roku 

2006 hrazeny z účelově určených finančních prostředků, od roku 2007 se 

přistoupilo k jejich zahrnutí do normativního rozpisu. Na základě výše 

uvedeného došlo pro věkovou kategorii 6-14 let ke zvýšení limitu počtu 
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zaměstnanců o 2,4 % (tj. 2 751 zaměstnanců) a dále se zvýšily normativní 

výdaje na mzdové prostředky a odvody o 2,4% (tj. 828,894 mil. Kč). 

o změna tarifních tabulek a dalších mzdových předpisů (např. nově definovaný 

příplatek za vedení v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů) způsobila zvýšení mzdové sloţky všech normativů 

o 5 %. 

o ve školním roce 2006/2007 došlo oproti předchozímu školnímu roku převáţně 

v základním školství k poklesu výkonů o 2,3 % (tj. 38 877 ţáků). Tato úspora 

byla rozpočítána navíc do mzdové sloţky a odvodů kategorie 6-14 let (2 %) 

a dále se u stejné kategorie zvýšila sloţka ONIV o 8 %. Tento krok byl 

prioritně cílen na zvýšení úrovně odměňování zaměstnanců podílejících se na 

přípravě či realizaci kurikulární reformy a dále měl zajistit zvýšení 

disponibilních zdrojů pro lepší vybavení ţáků v povinné školní docházce 

(učebnice, učební pomůcky a další ONIV).15 

 

Graf 3.1 Vlivy na výši republikových normativů pro rok 2007 

 

Zdroj: Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2007 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územně správních celků 

č.j. 469/2007-45, vlastní zpracování 

 

Výkonové (normativní) financování tak umoţnilo výše uvedené dopady promítnout 

do normativů na rok 2007 a díky úbytku ţáků přitom nezvýšit celkové výdaje 

                                            
15

 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2007 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě 

územně správních celků č.j. 469/2007-45 

Vliv na výši normativů v roce 2007 

Vliv roku 2006: 

- Rozšíření výuky na ZŠ 

- NP výuky cizích jazyků 

- Projekt Hodina 

Vliv roku 2007: 

- ↑ mzdové sloţky normativů o 5 % 

- další↑ mzdové sloţky u kategorie 6-14 

- ↑ONIV u kategorie 6-14 
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nad rámec návrhu státního rozpočtu. Dosavadní úbytek počtu ţáků a studentů je 

v roce 2007 tedy jediným zdrojem pro zcela nezbytné pokrytí dopadů nových 

školských zákonů a ostatních právních norem. Tabulka 3.1. znázorňuje výši 

republikových normativů pro rok 2007. 

 

Tabulka 3.1 Republikové normativy 2007 

Věková kategorie 
NIV celkem 

Kč/žák 
MP+odvody 

Kč/žák 
ONIV          

Kč/žák 

Limit počtu 
zaměstnanců 
Z/1000 žáků 

3 – 5 36.183 35.797 386 140,590 

6 – 14 41.542 40.514 1.026 125,536 

15 – 18 50.775 49.579 1.196 148,979 

19 – 21 43.905 43.206 699 117,529 

3 – 18 let v KZÚV 186.402 185.004 1.398 652,691 

NIV celkem = celkové neinvestiční výdaje v Kč na ţáka 
Z toho: 

MP+odvody = mzdové prostředky + zákonné odvody v Kč na ţáka 
ONIV  = ostatní neinvestiční výdaje v Kč na ţáka 
Z/1000 ţáků = limit počtu zaměstnanců připadajících 1000 dětí, ţáků nebo studentů  
  v dané věkové kategorii 
 
Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

Pro zvýšení rozpočtových zdrojů prostředků na platy byly MŠMT v roce 2007 

vyhlášeny rozvojové programy. Rozvojové programy představují systémově 

významný doplněk výkonového financování realizovaného v regionálním školství 

prostřednictvím republikových normativů. Pomáhají řešit takové ekonomické aspekty 

vzdělávání, které nelze promítnout do republikových normativů. Pro rok 2007 se 

jednalo o tyto rozvojové programy: 

o Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené 

nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného 

územně samosprávnými celky (dále jen RP Hustota) – cílem je zvýšit 

rozpočtové zdroje prostředků na platy a výdaje na související zákonné odvody 

krajského a obecního školství nad rámec normativního rozpisu přímých 

výdajů.  

Celkem MŠMT vyčlenilo na tento program 399,8 mil. Kč, z toho 

Moravskoslezský kraj obdrţel 33,6 mil. Kč. 
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o Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti 

územních samosprávných celků (dále jen RP Specifika) – podpora řešení 

dopadů specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích, 

které jsou důsledkem přechodu na financování přímých výdajů RgŠ ze SR 

prostřednictvím republikových normativů. Jedná se například o nadprůměrnou 

krajskou koncentraci některých ekonomicky náročných druhů škol či školských 

zařízení (např. národnostního nebo speciálního školství) nebo studijních oborů 

(např. sklářských oborů, na konzervatořích apod.), kterou financování 

prostřednictvím republikových normativů nemůţe zohledňovat.  

Celkem bylo v rozpočtu MŠMT na zabezpečení tohoto programu vyčleněno 

150 mil. Kč, z toho 76,6 mil. Kč činily prostředky na platy, 45 mil. Kč 

na tzv. ostatní neinvestiční výdaje (např. učebnice, učební pomůcky). 

Moravskoslezskému kraji z této částky náleţelo 18,9 mil. Kč, z toho prostředky 

na platy byly ve výši 9,6 mil. Kč, viz Tabulka 3.1.2. 

 

Roční vypořádání těchto programů nebylo prováděno samostatným opatřením, vše 

spadalo pod ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání. 

Celkem MŠMT vyčlenilo na přímé náklady včetně výše uvedených rozvojových 

programů 70 967 632 tis. Kč. Pro MSK bylo celkem určeno 8 921 271 tis. Kč. Z této 

částky je na ÚZ 33353 - přímé náklady určeno 8 868 779 tis. Kč. Součástí rozpisu 

jsou i rozvojové programy „Hustota a Specifika“. Na tyto bylo pro MSK určeno 

52 492 tis. Kč, viz Tabulka 3.2.  

 

Tabulka 3.2  Rozpis dotace ze SR pro MSK na rok 2007 

          v tis. Kč 

  
NIV celkem MP celkem 

z toho: 
ONIV 

platy OON 

Normativní rozpis 8 868 779 6 330 426 6 279 469 50 957 2 538 353 

RP "Hustota" 33 600 24 526 24 526 0 9 074 

RP "Specifika" 18 892 9 653 9 653 0 9 239 

MSK celkem 8 921 271 6 364 605 6 313 648 50 957 2 556 666 

ČR celkem 70 967 632 50 641 039 50 092 557 548 482 20 326 593 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 
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Při komparaci průměrných platů pracovníků ve školství v MSK vyplynulo, ţe plat 

pedagogických pracovníků napříč všemi druhy škol a školských zařízení dosáhl 

srovnatelné úrovně. Stejná situace byla také u nepedagogů. Jejich průměrná mzda 

se pohybuje kolem částky 13 639 Kč, pedagogičtí pracovníci dosáhli průměrné mzdy 

ve výši 24 130 Kč, Graf 3.2. 

 

Graf 3.2 Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízené 
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PP – pedagogičtí pracovníci, NPP – nepedagogičtí pracovníci 

Zdroj: Výkonové výkazy škol a školských zařízení za rok 2007, vlastní zpracování 

 

Ze srovnání průměrných mezd pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

zřízených MSK, kterých bylo dosaţeno v roce 2007 z finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, zjistíme, ţe nejvyšších mezd dosáhli pedagogičtí pracovníci 

středních odborných škol, vyšších odborných škol a gymnázií. Nejniţší mzdu v tomto 

roce dostali pedagogičtí zaměstnanci domovů mládeţe, coţ vyplývá ze samotné 

podstaty tohoto zařízení – nejsou zde ţádní učitelé, pouze vychovatelé. 

 

Nepedagogičtí pracovníci dosáhli nejvyšší průměrné mzdy v domovech mládeţe 

a v základních uměleckých školách. Nejniţší průměrnou mzdu vykázaly dětské 

domovy. Rozdíl mezi průměrnou mzdou za školství MSK dosaţenou v tomto roce 

a nejniţší průměrnou mzdou, tj. dětských domovů, je 2 733 Kč. 
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3.2 Rok 2008 

Na počátku roku 2008 vykonávalo činnost školy či školského zařízení 228 organizací. 

Od 1. ledna došlo ke sloučení dvou základních uměleckých škol a k 31. lednu byla 

zrušena další základní umělecká škola, jejíţ činnost od počátku roku převzala škola 

zřízená obcí. Od září se stala mateřská škola součástí střední školy. Hospodaření 

roku 2008 tak ukončilo 225 příspěvkových organizací zřízených krajem.  

 

Příspěvkovým organizacím byly stanoveny závazné ukazatele v oblasti přímých 

nákladů na vzdělávání, a to objem prostředků na platy, objem prostředků na ostatní 

osobní náklady (tzv. OON) a objem prostředků na ostatní neinvestiční výdaje 

(tzv. ONIV celkem), které byly dodrţeny. Přímé náklady na vzdělávání 

se na celkovém objemu nečerpaných dotací podílely  jen částkou 571 Kč, zatímco 

za předchozí rok to bylo 108 tis. Kč a za rok 2006 dokonce 296 tis. Kč. 

Také v roce 2008 postupovalo MŠMT při stanovování republikových normativů podle 

§ 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Do mzdových sloţek 

republikových normativů regionálního školství územně samosprávných celků se 

oproti předchozímu roku promítly tyto vlivy: 

o schválení státního rozpočtu v takové výši, ţe byl zajištěn nárůst mezd 

zaměstnanců regionálního školství v působnosti krajů, obcí a svazků obcí 

o 2,8 %. Toto zvýšení se projevilo zvýšením republikových normativů v jejich 

mzdové části. Současně v souvislosti se schváleným rozpočtem na tento rok 

došlo k poklesu ONIV o 23 %. 

o při stanovení republikových normativů v roce 2008 se vycházelo u všech 

věkových kategorií (s výjimkou kategorie 3-18 let v KZÚV) z republikových 

normativů roku 2007, do kterých byly promítnuty trvalé vlivy z roku 2007 

a vlivy roku 2008.  

o při určení normativů pro kategorii 3-18 let v KZÚV nebyly brány republikové 

normativy z roku 2007, ale tyto normativy byly upraveny podle skutečných 

výdajů krajských úřadů na 1 lůţko v KZÚV. Takto bylo postupováno s ohledem 

na zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů a dále z ohledem na vyhlášku č. 438/2006 Sb., 
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kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 

ve školských zařízeních. 

o v kategorii 6-14 let došlo k navýšení normativů o dalších 1,5 % a u kategorie 

15-18 let o 0,5 %, čímţ se do normativů promítne přidělení prostředků 

na realizaci dalších nezbytných kroků kutikulární reformy vzdělávání v roce 

2008 (týká se i ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami).16 

 

Po zohlednění všech vlivů stanovilo MŠMT republikové normativy 2008, viz Tabulka 

3.3. 

 

Tabulka 3.3 Republikové normativy 2008 

v  Kč 

Věková kategorie 
NIV celkem 

Kč/žák 
MP+odvody 

Kč/žák 
ONIV          

Kč/žák 

Limit počtu 
zaměstnanců 
Z/1000 žáků 

3 – 5 37 096 36 799 297 140,590 

6 – 14 43 199 42 407 792 127,830 

15 – 18 52 512 51 591 921 150,800 

19 – 21 44 954 44 416 538 117,530 

3 – 18 let v KZÚV 210 262 208 729 1 533 716,330 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, ţe v regionálním školství docházelo k dalšímu poklesu ţáků, 

zůstaly zachovány stejné podmínky pro vyhlášení rozvojových programů, které jsou 

vyhlašovány jiţ od roku 2005. Jedná se stejně jako v roce 2007 o rozvojový program: 

o Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené 

nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného 

územně samosprávnými celky (RP Hustota) – cílem je umoţnit krajským 

úřadům vyrovnat se s úbytkem normativních finančních zdrojů v důsledku 

poklesu ţáků a získat časový prostor k uskutečnění potřebných 

optimalizačních kroků v oblasti sítě škol, organizace vzdělávání a školských 

sluţeb. 

Pro rok 2008 vyčlenilo MŠMT na tento rozvojový program 390,64 mil. Kč. 

                                            
16

 Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2008 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě 

územně správních celků č.j. 790/2008-26 
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o Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti 

územních samosprávných celků (RP Specifika) – cílem je pokračující podpora 

řešení dopadů specifických problémů regionálního školství v jednotlivých 

krajích, které jsou důsledkem přechodu na financování přímých výdajů RgŠ 

ze SR prostřednictvím republikových normativů. 

MŠMT na tento program vyhradilo celkem 124,9 mil. Kč.  

Ani v tomto roce nebylo roční vypořádání těchto programů prováděno samostatným 

opatřením. 

 

Po zohlednění všech vlivů dotace MŠMT s ÚZ 33353 činila celkem 

72 020 670 tis. Kč, coţ znamená nárůst oproti roku 2007 o 1,5 %. Pro MSK bylo 

v této částce určeno 8 996 777 tis. Kč, viz Tabulka 3.4, nárůst oproti předcházejícímu 

období je necelé 1 %. 

  

Tabulka 3.4 Rozpis finančních prostředků ze SR na platy RgŠ MSK na rok 2008 

          v tis. Kč 

  
NIV celkem MP celkem 

z toho: 
ONIV 

platy OON 

Normativní rozpis 8 948 326 6 424 717 6 375 679 49 038 2 523 609 

RP "Hustota" 32 821 23 957 23 957 0 8 864 

RP "Specifika" 15 630 11 409 11 409 0 4 221 

MSK celkem 8 996 777 6 460 083 6 411 045 49 038 2 536 694 

ČR celkem 72 020 670 51 723 645 51 166 645 557 000 20 297 025 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

V porovnání s celkovou výší finančních prostředků ze státního rozpočtu určených 

na platy regionálního školství a výší prostředků určených regionálnímu školství 

Moravskoslezského kraje, zjistíme, ţe se MSK na celkové částce podílel 11 %. Tyto 

pak MSK poměrem 72:28 rozdělil organizacím jako mzdové prostředky a ostatní 

neinvestiční výdaje, Graf 3.3. 
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Graf 3.3 Poměr rozpisu finančních prostředků ze SR na platy RgŠ MSK 2008 
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89%

MSK
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MSK: ONIV 
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Zdroj: Pravidla rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných 

celků na rok 2008 jednotlivým krajům, č.j. 790/2008-26, vlastní zpracování 

 

Novým rozvojovým programem oproti roku 2007 bylo „Zvýšení nenárokových složek 

platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství 

s ohledem na kvalitu jejich práce“. MŠMT jej vyhlásilo rozhodnutím č. 15 242/2008-

26. Z celkové částky 462 557 tis. Kč, kterou na tento rozvojový program MŠMT 

vyčlenilo, získal MSK 57 548 tis. Kč (tj. 12 % z celkové částky). 

Vyúčtování tohoto programu proběhlo samostatně pod účelovým znakem 33005.  

 

Průměrná mzda ve školách a školských zařízeních MSK se oproti roku 2007 zvýšila, 

u pedagogů vzrostla o 648 Kč, tj. 2,7 %; mzda nepedagogů v MSK došlo ke zvýšení 

o 471 Kč, coţ je 3,5 %, viz Graf 3.4.  
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Graf 3.4 Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízené 
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Zdroj Výkonové výkazy škol a školských zařízení za rok 2008, vlastní zpracování 

 

V roce 2008 činila nejvyšší průměrná mzda pedagogických pracovníků 26 417 Kč 

a dosáhli jí zaměstnanci vyšších odborných škol. Tato situace můţe odráţet 

skutečnost, ţe tyto školy poskytují nejvyšší stupeň vzdělání ze sledovaných zařízení, 

tedy i náročnost na pedagogy je vyšší, coţ se odrazí v normativech.  

 

U nepedagogických zaměstnanců byli ve sledovaném roce nejlépe ohodnoceni 

pracovníci v domovech mládeţe. Toto můţe být způsobeno tím, ţe tato zařízení 

provozují doplňkovou činnost – pronájmy nevyuţitých ubytovacích a stravovacích 

kapacit pro cizí osoby a díky tomu získají další prostředky na platy správních 

zaměstnanců (uklízečky, kuchařky). Dotaci ze SR tedy pouţijí na niţší počet 

zaměstnanců, coţ se odrazí především v nenárokových sloţkách platů. 
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3.3  Rok 2009 

Rok 2008 ukončilo 225 organizací. K 1. 1. 2009 došlo ke sloučení dvou dětských 

domovů. V průběhu roku došlo k dalším změnám, sloučení dvou domovů mládeţe, 

dvou dětských domovů a dále v oblasti středního školství došlo ke sloučení dvou 

středních škol. Poprvé také došlo s účinností od 1. 9. 2009 k převodu činností dvou 

středních škol na soukromý subjekt a následně byly tyto příspěvkové organizace 

sloučeny s jinými školami. Hospodaření roku 2009 tak ukončilo 219 příspěvkových 

organizací zřízených krajem. 

Příspěvkovým organizacím byly stanoveny závazné ukazatele v oblasti přímých 

nákladů na vzdělávání, a to objem prostředků na platy, objem prostředků na ostatní 

osobní náklady a objem prostředků na ostatní neinvestiční výdaje. Tyto ukazatele 

byly s výjimkou jedné organizace, která překročila stanovený objem prostředků 

na platy, dodrţeny.  

Také v roce 2009 vycházelo MŠMT při financování krajského a obecního školství 

ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 475/2008 Sb., 

o státním rozpočtu ČR na rok 2009, jehoţ součástí je i návrh rozpočtu kapitoly 333 

MŠMT. Významnou roli sehrála skutečnost, ţe při stanovení objemu finančních 

prostředků v rámci kapitoly 333 bylo pro regionální školství vyčleněno o 816 mil. Kč 

méně neţ v roce 2008.  

Dalším aspektem sniţujícím disponibilní zdroje pro normativní rozpočet roku 2009 

byla nutnost vyčlenit dalších 300 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč na přípravu realizace 

„státní maturity“ a 200 mil. Kč na úhradu náhrad za prvních 14 dnů nemoci placené 

zaměstnavatelem.  

Vláda na svém zasedání dne 4. května 2009 schválila návrh MPSV na zvýšení 

platových tarifů od 1. června 2009 o 3,5 %, které bude upraveno novelou nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto zvýšení platových tarifů muselo být 

realizováno bez dalších nároků na výdaje státního rozpočtu, tj. muselo být 

realizováno v rámci jiţ schváleného rozpočtu MŠMT pro rok 2009. 
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Jediným zdrojem pro pokrytí poţadavků tak byla relativní úspora, která vznikla 

poklesem výkonů oproti předchozímu školnímu roku.17 

Po zohlednění všech výše uvedených vlivů byly stanoveny republikové normativy 

pro rok 2009, Tabulka 3.5. 

 

Tabulka 3.5 Republikové normativy 2009 

v Kč 

Věková kategorie 
NIV celkem 

Kč/žák 
MP+odvody 

Kč/žák 
ONIV          

Kč/žák 

Limit počtu 
zaměstnanců 
Z/1000 žáků 

3 – 5 37 496 27 264 417 140,590 

6 – 14 44 126 31 760 932 129,223 

15 – 18 52 131 37 548 1 066 148,135 

19 – 21 45 435 32 906 683 117,530 

3 – 18 let v KZÚV 212 526 154 642 2 213 716,330 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

Z prostředků ostatních neinvestičních výdajů jsou ze státního rozpočtu poskytovány 

finanční prostředky určené na výdaje, jejichţ výčet stanovuje § 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. Vzhledem k tomu, ţe s účinností 

od 1. ledna 2009 se podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sníţila sazba 

pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 3,3 % na 2,3 % 

z vyměřovacího základu, došlo ke sníţení celkové částky tzv. zákonných odvodů 

včetně FKSP pro rok 2009 z 37 % na 36 %.  

Finanční normativ na jednotku výkonu tak byl ve sledovaném roce stanoven: 

a) u škol a školských zařízení, jejichţ činnost je realizována pedagogickými 

i nepedagogickými zaměstnanci vztahem 

12 x 1,36 x (1/Np * Pp + 1/No x Po) + ONIV 

b) u škol a školských zařízení, jejichţ činnost je realizována pouze 

pedagogickými zaměstnanci (školní druţiny) vztahem 

12 x 1,36 x 1/Np x Pp + ONIV 

                                            
17

 Rozpis rozpočtu RgŠ územně správních celků na rok 2009 
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c) u škol a školských zařízení, jejichţ činnost je realizována pouze 

nepedagogickými zaměstnanci (školní jídelny) vztahem 

12 x 1,36 x 1/No x Po + ONIV18 

 

Zaměstnavateli však nově vznikla povinnost vyplácet zaměstnancům po dobu 

prvních 14 dnů náhradu mzdy (tj. od 4. do 14. kalendářního dne dočasné pracovní 

neschopnosti). 

 

MŠMT proto v rámci rozpisu přímých výdajů státního rozpočtu na rok 2009 navýšilo 

krajským úřadům prostředky ONIV o finanční prostředky určené na náhradu mzdy 

po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. ONIV byly navýšeny 

o 0,44 % ze mzdových prostředků tak, aby ředitelé škol a školských zařízení mohli 

novou povinnost splnit.   

Ze soustav krajských normativů a z krajských metodik rozpočtu na rok 2009 

u jednotlivých krajů vyplývá, ţe KÚ zaujaly k řešení této problematiky dva přístupy. 

KÚ Středočeského a Olomouckého kraje stanovily hodnotu normativu ONIV jako 

celkovou částku, ostatních 12 krajů rozčlenilo prostředky ONIV na „přímé“ 

a „náhrady“ s tím, ţe právě „náhrady“ tvoří 0,44 % z normativu mzdových prostředků 

pro danou jednotku výkonu. 

 

Objem prostředků poskytnutých školám a školským zařízením zřízeným krajem 

na přímé náklady na vzdělávání byl stanoven ve výši 8 889 948 tis. Kč, viz Tabulka 

3.6, a poprvé tak oproti předchozímu období poklesl, a to o 58 mil. Kč, 

coţ představuje sníţení o 1 %. Tato situace byla ovlivněna poklesem ţáků a také 

převodem dvou škol do kategorie škol soukromých. Porovnáme-li ale ukazatel „MP 

celkem“, zjistíme, ţe  poklesl pouze o 0,2 %.  

 

                                            
18

 Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2009 
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Tabulka 3.6 Normativní rozpis rozpočtu RgŠ územně správních celků na rok 2009 

                v tis. Kč 

ÚZ 33353 NIV celkem MP celkem 
z toho 

ONIV 
platy OON 

MSK 8 889 948 6 411 679 6 351 479 60 200 2 478 269 

RgŠ celkem 71 528 511 51 595 507 50 976 907 618 600 19 933 004 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

 

MŠMT také v roce 2009 vyhlásilo rozvojové programy, které měly posílit úroveň 

prostředků na platy ve školství. Na rozdíl od let 2007 a 2008 se však jednalo 

o účelové prostředky s vlastním účelovým znakem, které podléhaly oddělenému 

vyúčtování. Byly to o tyto rozvojové programy:   

o Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce – finanční 

prostředky jsou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky škol 

a školských zařízení zřizovaných MŠMT, kraji, obcemi, svazky obcí, 

registrovanými církvemi a náboţenskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, 

a pro pedagogické pracovníky soukromých škol a školských zařízení, a to 

na zvýšení motivačních sloţek platů a mezd pedagogických pracovníků 

s ohledem na kvalitu jejich práce. Jde o pokračování rozvojového programu 

z roku 2008, cílem je navýšení prostředků určených na posílení úrovně 

nenárokových (tj. motivačních) sloţek platů pedagogických pracovníků 

regionálního školství a dále umoţnit ředitelům škol a školských zařízení lépe 

ocenit pedagogické pracovníky, kteří dlouhodobě dosahují kvalitních výsledků 

pedagogické práce, zejména v oblasti přípravy nebo realizace kurikulární 

reformy, a to bez ohledu na počet let pedagogické praxe.  

Účelový znak programu je 33005.  

MSK na tento rozvojový program obdrţel částku ve výši 347 057 tis. Kč.  

o 
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Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – účelově určeno 

na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení regionálního školství. Hlavním cílem bylo zvýšit průměrný měsíční 

plat těchto pracovníků.  

Účelový znak programu je 33016.  

V tomto roce byla pro MSK vyčleněna částka 39 644 tis. Kč. 

 

o Také v tomto roce pokračuje rozvojový program Podpora řešení dopadu 

meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu 

zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky 

(Hustota) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství 

v působnosti územních samosprávných celků (Specifika), jehoţ cílem je 

umoţnit krajským úřadům zohlednit skutečnost, ţe reálné sníţení počtu 

zaměstnanců nemůţe z objektivních důvodů dosáhnout úrovně vyplývající 

z normativních výpočtů a podpořit řešení dopadů specifických problémů 

regionálního školství v jednotlivých krajích, viz Tabulka 3.7.  

Účelový znak programu je 33015. 

 

Tabulka 3.7 Rozpis rozvojových programů ÚZ 33015 pro MSK 

   v tis. Kč 

ÚZ 33015 NIV celkem MP celkem 
z toho 

ONIV 
platy OON 

RP Hustota 33 011 24 273 24 273 0 8 738 

RP Specifika 17 375 12 776 12 776 0 4 599 

RgŠ celkem 534 200 392 800 392 800 0 141 400 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozvojove-programy, vlastní zpracování 

 

V roce 2009 byl celkový objem RP Hustota a Specifika stanoven ve výši 

50 386 tis. Kč. Oproti předchozímu roku to znamená zvýšení o 1 935 tis. Kč, tj. nárůst 

o 4 %. I přes tento nárůst se MSK na celkové částce vyčleněné pro regionální 

školství celkem podílel pouze necelými 6 %. 

V tomto roce se školám a školským zařízením zřízeným MSK v čerpání dotací ze SR 

nedařilo tak, jak v minulých letech. Přímé náklady na vzdělávání se na celkovém 

objemu nečerpaných dotací podílely částkou 113,5 tis. Kč. Plně se nepodařilo 
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vyčerpat ani účelové prostředky poskytované na rozvojové programy, které byly 

cíleně určeny na zvýšení úrovně odměňování zaměstnanců ve školství. Zatímco 

v případě rozvojového programu na zvýšení nenárokových sloţek platů 

pedagogických pracovníků nebylo vyčerpáno jen 747 Kč, v případě rozvojového 

programu na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků nebylo 

vyčerpáno 108 tis. Kč.  

Také v roce 2009 průměrné mzdy pracovníků školství MSK rostly. Nemalý podíl 

na tomto zvýšení měly jistě výše zmíněné rozvojové programy. U pedagogických 

pracovníků se oproti roku 2008 zvýšily průměrné mzdy o 5 %, nepedagogickým 

pracovníkům průměrná mzda vzrostla dokonce o 13%, viz Graf 3.5.  

 

Graf 3.5 Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízené 
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Zdroj: Výkonové výkazy škol a školských zařízení za rok 2009, vlastní zpracování 

 

V roce 2009 vzrostly průměrné platy nepedagogů. Toto bylo způsobeno nařízením 

vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě. Tímto nařízením došlo 

ke zvýšení tarifů ostatních zaměstnanců školství. Průměrné platy nepedagogických 

pracovníků v roce 2009 byly relativně vyrovnané u všech sledovaných organizací. 

Nejniţší průměrné mzdy dosáhli pracovníci dětských domovů. Oproti průměrné mzdě 

nepedagogů v MSK měli pracovníci těchto zařízení niţší průměrnou mzdu o 1 031 Kč 

(tj. 7 %).  
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U pedagogických pracovníků byli nejhůře odměněni pedagogové z domovů mládeţe, 

stejně jako v předchozích letech. Rozdíl jejich průměrných mezd za rok 2009 oproti 

průměrné mzdě MSK činil – 2 154 Kč (tj. 8 %) 

 

3.4 Rok 2010 

Na počátku roku 2010 bylo v našem kraji 216 škol a školských zařízení, zřízených 

Moravskoslezským krajem. V průběhu roku 2010 došlo ke zrušení 3 organizací 

a od počátku roku 2010 ke zrušení dalších 3 organizací. K 31. 12. 2010 bylo v MSK 

210 příspěvkových organizací zřízených krajem. 

Také v tomto roce základní postup při financování krajského školství vychází 

ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a z návrhu zákona o státním 

rozpočtu na rok 2010.  

Výši republikových normativů, viz Tabulka 3.8, ovlivnila skutečnost, ţe při stanovení 

objemů finančních prostředků v rámci kapitoly 333 je pro regionální školství rozpočet 

niţší o cca 1,2 mld. Kč, tj. oproti roku 2009 o 1,5%. Stanovování výše mzdových 

prostředků tato skutečnost ovlivnila v rozsahu 1 %. Vzhledem k poklesu výkonů 

a s tím spojenému úbytku zaměstnanců se ale předpokládalo, ţe úroveň 

odměňování v tomto roce bude srovnatelná s rokem 2009.  

Základním principem normativního rozpisu finančních prostředků roku 2010 je 

„překlopení“ rozvojových programů zvyšujících úroveň odměňování škol a školských 

zařízení RgŠ v roce 2009 do normativního rozpisu roku 2010 prostřednictvím 

republikových normativů. To umoţnilo i při restriktivních rozpočtových zdrojích 2010 

zohlednit reálné rozloţení odměňování zaměstnanců RgŠ jako v roce 2009.19 

Jiná situace nastala u ONIV, kde byl rozpočet sníţen o cca 20 %. Tento pokles byl 

zapříčiněn radikálním zhoršením ekonomické situace v ČR. Konečnou výši 

republikových normativů zobrazuje Tabulka 3.8. 

 

 

 

                                            
19

 Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků 

na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ čj. 27 552/2009-26 
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Tabulka 3.8 Republikové normativy 2010 

v Kč 

Věková kategorie 
NIV celkem 

Kč/žák 
MP+odvody 

Kč/žák 
ONIV          

Kč/žák 

Limit počtu 
zaměstnanců 
Z/1000 žáků 

3 – 5 39 858 39 510 348 138,481 

6 – 14 46 747 45 999 748 127,285 

15 – 18 54 495 53 638 857 145,913 

19 – 21 47 351 46 793 558 115,769 

3 – 18 let v KZÚV 222 527 220 668 1 859 705,620 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-1, vlastní zpracování 

 

V tomto roce byl znovu vyhlášen rozvojový program „Podpora řešení specifických 

problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím 

spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů“. 

Pro celou ČR byly určeny finanční prostředky ve výši 642 400 tis. Kč, z toho 

MP 47 353 tis. Kč. Pro MSK byla pod ÚZ 33015 vyčleněna částka 55 485 tis. Kč 

(tj. 8,3 %), MP 40 798 tis. Kč. Prostředky byly zaslány na zvláštní účet kraje 

a podléhaly samostatnému vyúčtování.  

 

Objem prostředků poskytnutých školám zřízeným krajem na přímé náklady 

na vzdělávání dosáhl částky 8 981 mil. Kč a oproti předchozímu období vzrostl jen 

o 16 mil. Kč, coţ představuje  nárůst o 0,4 %. Objem prostředků v loňském roce 

poprvé meziročně poklesl, a to o částku 75 mil. Kč, tedy o 2 %. Tato situace je 

ovlivněna zejména pokračujícím poklesem počtu ţáků. Poprvé za celé sledované 

období došlo k vázání určených prostředků na přímé náklady v souladu s usneseními 

vlády č. 54/2010 a č. 552/2010. U regionálního školství činila vázaná částka 1 %, 

tzn. bylo vyplaceno pouze 99 % původně schválených NIV. 

 

Dotace na přímé náklady na vzdělávání tvoří největší objem poskytnutých dotací 

v Moravskoslezském kraji, a přestoţe se týkají největšího počtu organizací, byly 

vyčerpány téměř v plné výši. Vrácena byla jen částka 23,51 Kč. Nečerpaná částka je 

nejniţší za sledované období (za rok 2009 nebylo vyčerpáno 198 tis. Kč, za rok 2008 

jen 0,7 tis. Kč, v roce 2007 nebylo vyčerpáno 196 tis. Kč a o rok dříve 318 tis. Kč). 

Ve všech rozhodnutích o poskytnutí účelových dotací na rok 2010 si ministerstvo, 
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jako poskytovatel dotace, vymínilo vrácení všech nepřidělených dotací, ale také 

vrácení dotací, které byly poskytnuty konečným příjemcům a těmito příjemci nebyly 

v plné výši vyčerpány. 

Také v tomto roce MŠMT vyhlásilo k posílení úrovně prostředků na platy s ÚZ 33015 

rozvojový program “Hustota a specifika“  

 

V roce 2010 byly nejvyšší průměrné platy pedagogických pracovníků v zařízeních 

poskytujících vyšší odborné vzdělávání nebo vzdělávání zakončené sloţením 

maturitní zkoušky, viz Graf 3.6. V kontrastu s tím je fakt, ţe nejniţší průměrná mzda 

nepedagogů byla v roce 2010 právě u vyšších odborných škol.  

Graf 3.6 Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízené 
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Zdroj: Výkonové výkazy škol a školských zařízení za rok 2010, vlastní zpracování 

 

Analýza průměrných mezd v roce 2010 ukázala větší odchylky mezi jednotlivými 

druhy škol a školských zařízení. U pedagogických pracovníků došlo kromě VOŠ 

k poklesu průměrných mezd, oproti roku 2009 průměrné mzdy pedagogů z celého 

MSK poklesly o 591 Kč, tj. 2%. Nejniţší průměrnou mzdu a současně i nejvýraznější 

pokles oproti předchozímu roku obdrţeli pedagogičtí pracovníci domovů mládeţe. 

Porovnání s loňským rokem ukázalo, ţe se sníţila o 2 913 Kč, tj. 14 %. 
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U nepedagogů nebyly v jednotlivých typech škol výraznější odchylky, dokonce došlo 

k mírnému zvýšení průměrných mezd, za MSK o 367 Kč, tj. 2 %. Nejvíce si polepšili 

pracovníci dětských domovů, oproti roku 2009 se jejich průměrná mzda zvýšila 

o 2 192 Kč, tj. 13 %.  

Srovnání průměrné mzdy v ČR za období 1. – 4. 2010, MSK a pedagogických 

i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřízených MSK, znázorňuje 

Graf 3.7. Vyplývá z něj, ţe průměrná mzda pedagogických pracovníků MSK dosáhla 

v tomto roce vyšší úrovně neţ je úroveň průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji 

i celorepubliková. V kontrastu s tímto zjištěním je fakt, ţe průměrná mzda 

nepedagogických zaměstnanců je o více neţ 7 tis. Kč niţší neţ republiková 

a o 5 tis. Kč niţší neţ průměrná mzda Moravskoslezského kraje.  

Graf 3.7 Průměrná mzda 2010 
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Zdroj: http://www.ostrava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/mzdy-xt , vlastní zpracování 

 

Je ale třeba zdůraznit, ţe průměrná mzda v ČR je pozitivně ovlivněna především výší 

mzdy v kraji Hlavní město Praha, kde je výše průměrné mzdy v tomto roce 

29 176 Kč. 

 

 

3.5  Analýza vývoje mezd za sledované období 

Kapitola sleduje v období 2007 – 2010 vývoj mezd hrazených z dotací ze SR na platy 

příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených 

MSK. Vzhledem k tomu, ţe mzdy pracovníků ve školství jsou financovány výkonově, 

je pro sledování vývoje těchto mezd důleţitý počet ţáků (výkonů)  
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Vlivem demografického vývoje počtu obyvatelstva je od roku 2008 zaznamenán 

pokles celkového počtu ţáků SŠ, který se nejvíce projevil u SOU. U gymnázií a SOŠ 

byl prudší pokles ţáků zaznamenán aţ v roce 2010, u speciálních škol OU 

a praktická škola pokles ţáků odpovídá demografickému vývoji. 

Počet ţáků v denním studiu SŠ do roku 2007 rostl, od roku 2008 je zaznamenán 

jejich kaţdoroční pokles. Největší pokles je v roce 2010, kdy oproti roku 2009 byl 

zaznamenán úbytek ve výši 3 064 ţáků, způsobený částečně odchodem 

dvou středních škol k jinému zřizovateli (k 1. 9. 2009 odchod z denního studia celkem 

1 433 ţáků, tj. počet ţáků financován leden aţ srpen 2009), viz Graf 3.8. 

 

Graf 3.8 Vývoj počtu ţáků středních škol MSK v letech 2007-2010 
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Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

Zatímco u gymnázií a SOŠ dochází do roku 2008 k nárůstu počtu ţáků, s výjimkou 

roku 2008 - u SOŠ pokles o 2 ţáky, v celém sledovaném období u SOU a OU 

a praktických škol naopak dochází ke kaţdoročnímu úbytku počtu ţáků, kdy tento 

úbytek dosáhl v roce 2010 celkové výše 2 164 ţáků (2 002 ţáků u SOU a 162 ţáků 

u OU a praktických školách). Nebýt zmíněného odchodu dvou SŠ, úbytek ţáků 

v oborech vzdělání SOU a OU a praktických školách by mohl být srovnatelný 

s úbytkem ţáků v gymnáziích a SOŠ (2 164 - 1 433, tj. 731,) a mohl by tak být niţší 

oproti předchozímu roku.  
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U konzervatoře byl zaznamenán ve sledovaném období pokles ţáků v počtu 52. 

Jedná se o jedinou školu tohoto typu v MSK, od roku 2007 je na škole vyučován obor 

Gymnázium - estetickovýchovné předměty, který je obdobně náročný jako obory 

konzervatoře, úbytek ţáků v konzervatoři je kompenzován jejich přijetím 

do uvedeného gymnaziálního oboru.  

U studia pro dospělé, tj. nástavbové studium a VOŠ v denní a v ostatních formách 

vzdělávání, došlo ve sledovaném období i při odchodu dvou SŠ k celkovému nárůstu 

počtu ţáků a studentů (u denní nástavby o 427, u OFV SŠ o 1 024 ţáků, u VOŠ 

o 5 studentů), viz Tabulka 3.9. 

 

Tabulka 3.9 Počet ţáků v jednotlivých typech středních škol a VOŠ MSK 

v letech 2007 aţ 2010 

Typ SŠ, druh vzdělávání 2007 2008 2009 2010 

Gymnázia 15 423 15 454 15 383 15 055 

SOŠ (vč. sp. tříd) denní 21 416 21 414 21 763 21 155 

SOU (vč. sp. tříd) denní 18 790 17 869 16 773 14 771 

OU a prakt. škola 1 873 1 703 1 511 1 349 

Nástavba (2leté denní st.) 1 868 1 838 1 838 1 874 

Celkem SŠ denní st. 59 370 58 278 57 268 54 204 

OFV SŠ* 3 388 3 550 3 874 3 819 

Střední školy celkem 59 370 61 828 61 142 58 023 

Konzervatoř (denní, OFV)* 442 436 412 393 

VOŠ (denní, OFV)* 1 174 1 239 1 192 1 365 
     

 * ostatní formy vzdělávání      
Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

S poklesem počtu ţáků ve středních školách úzce souvisí klesající naplněnost tříd 

a také potřeba sniţovat stavy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 

vzhledem k výkonovému financování.  

Při sledování naplněnosti ţáků ve třídě je patrný kaţdoroční pokles tohoto ukazatele 

u "studijních oborů" - gymnázií a SOŠ. U těchto druhů škol má vývoj naplněnosti 

ţáků ve třídě ve sledovaném období klesající tendenci, ačkoliv u gymnázií do roku 

2008 a u SOŠ do roku 2009 je zaznamenán celkový nárůst počtu ţáků. Příčinou 

můţe být zařazování nových oborů vzdělání při nedostatečné naplněnosti tříd, 

která se ve vyšších ročnících dále sniţuje (patrné je to např. u lyceí) a při dalším 
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poklesu výkonů, jeţ se projevil u těchto škol naplno v roce 2010, nebyl zaznamenán 

adekvátní úbytek počtu tříd. Největšího poklesu zde bylo dosaţeno v roce 2010, 

coţ pravděpodobně souvisí s celkovým poklesem počtu ţáků u těchto oborů, 

čemuţ adekvátně neodpovídal pokles počtu tříd. 

 

U SOU a speciálních SŠ (OU a praktická škola) je vývoj sledovaného ukazatele 

spíše kolísavý. U SOU a OU se celkový úbytek ţáků v jednotlivých letech 

v naplněnosti tříd tak neprojevil, výuka v těchto školách probíhá ve víceoborových 

třídách, které mohou být i tříoborové. To samozřejmě s sebou přináší vyšší počet 

odučených hodin ve třídě a tím i vyšší finančních nároky v oblasti přímých výdajů. 

V roce 2010 byla vyšší naplněnost ţáků ve třídě neţ v roce 2009. Obory vzdělání 

těchto škol jsou vyučovány ve víceoborových třídách, kdy v jedné třídě mohou být 

vyučovány 2 aţ 3 obory, proto celková naplněnost ve sledovaném období 

nedosahuje takových rozdílů jako je tomu u oborů vzdělání gymnázií a SOŠ, kde se 

víceoborové třídy vyskytují jen výjimečně. Vývoj naplněnosti tříd ve sledovaném 

období znázorňuje Graf 3.9 

 

Graf 3.9 Naplněnost ţáků ve třídách středních škol MSK (denní vzdělávání) 
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Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

45 



 

Celkově lze konstatovat, ţe pouze u gymnázií bylo zaznamenáno kaţdoroční 

sniţování naplněnosti ţáků ve třídě a současně i sniţování počtu ţáků na 1 učitele, 

z čehoţ vyplývá, ţe u gymnaziálních oborů nedochází ke sniţování počtu učitelů 

na třídu, respektive výuka ve třídě je zajišťována minimálně stejným počtem učitelů. 

U ostatních typů SŠ (SOŠ, SOU, OU a praktická škola) došlo během sledovaného 

období ke sníţení naplněnosti ţáků ve třídě, avšak počet ţáků na 1 učitele se 

celkově nesníţil, ale byť nepatrně se zvýšil, z čehoţ vyplývá, ţe u těchto škol se 

počet učitelů na třídu sniţuje a je otázkou, zda to není na úkor výuky. Školy jsou 

v oblasti přímých výdajů financovány prostřednictvím finančního normativu na ţáka 

a při poklesu počtu ţáků můţe dojít i k úsporám u pedagogických zaměstnanců 

(méně časté dělení tříd na skupiny, zařazovaní oborů s menší hodinovou dotací). 

Za sledované období došlo ke sníţení o 7 % (tj. 505 pedagogických pracovníků) 

a o 10 % nepedagogických pracovníků (tj. 294). Vývoj v jednotlivých letech 

znázorňuje Tabulka 3.10. 

 

Tabulka 3.10 Počet zaměstnanců ve školách a školských zařízeních MSK 

  

Počet zaměstnanců ve školách a školských zařízeních MSK 

2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 10/07 

PP 7 647 7 546 7377 7 142 -101 -169 -235 -505 

NPP 2 807 2 733 2641 2 513 -74 -92 -128 -294 

Celkem 10 454 10 279 10 018 9 655 -175 -261 -363 -799 

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

Přestoţe ve sledovaných letech nedošlo k navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT, naopak 

v letech 2009 a 2010 nastal pokles, výše republikových normativů meziročně stále 

rostla, jak dokládá Graf 3.10. Toto bylo způsobeno převáţně poklesem výkonů 

ve školství.  
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Graf 3.10 Vývoj republikových normativů podle věkových kategorií v letech 2007 - 

2010 
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Zdroj: www.msmt.cz, vlastní zpracování 

 

Meziroční růst republikových normativů se promítl do průměrných mezd pracovníků 

ve školství. Největší zaznamenaný rozdíl ve sledovaném období bylo zvýšení mezd 

v roce 2009. Tento růst ovlivnilo propouštění pracovníků za sledované období 

(pokles o 262 zaměstnanců, tj. 2%) a dále zvýšení finančních prostředků určených 

na platy prostřednictvím rozvojových programů, které MŠMT vyhlásilo v tomto roce.  

Pro pedagogické pracovníky se jednalo o programy  

o „Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd 

pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich 

práce“, ÚZ 33015.  

MŠMT financovalo tento program ve dvou etapách, celková výše určená 

pro MSK činila 63.840 tis. Kč. V I. etapě byla na 1 ţáka / měsíc určena částka 

1.148 Kč, ve II. etapě 153 Kč / ţák / měsíc. 

o „Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené 

nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného 

územně samosprávnými celky a podpora řešení specifických problémů 

regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků“, 

ÚZ 33005.  

47 

http://www.msmt.cz/


 

MŠMT vyčlenilo v rámci tohoto rozvojového programu pro MSK 

105 173 tis. Kč. 

 

Vývoj průměrných mezd pedagogických pracovníků za celé sledované období 

znázorňuje Graf 3.11. Vyplývá z něj, ţe nejvyšší průměrné mzdy v průběhu celého 

období byly v SOŠ a gymnáziích. Tato skutečnost potvrzuje domněnku, ţe výše 

průměrných mezd souvisí s počtem ţáků. V těchto školách došlo za sledované 

období k nejniţšímu úbytku ţáků a vzhledem k rostoucím hodnotám normativů je 

nejvyšší průměrná mzda v těchto organizacích logickým vyústěním. 

 

Graf 3.11 Vývoj průměrné mzdy pedagogických pracovníků vybraných škol MSK  
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Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

Průměrné mzdy nepedagogů v průběhu sledovaných let stále rostly, viz Graf 3.11. 

Nejvýraznější změna nastala mezi lety 2008 – 2009, kdy se průměrná mzda 

provozních zaměstnanců zvýšila o 13 %. Mimo jiné toto zvýšení pozitivně ovlivnil 

rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“, 

ÚZ 33016. Na tento rozvojový program MŠMT pro MSK vyčlenilo 92 069 tis. Kč. 

Také tento program byl rozdělen na dvě etapy: v I. etapě byla na jednoho 

nepedagoga určena částka 295 Kč / měsíc, ve II. etapě to bylo 390 Kč / měsíc.  
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V roce 2010 pak došlo ke zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků, 

coţ se projevilo na dalším zvýšení průměrných mezd, viz Graf 3.12. Zajímavý je fakt, 

ţe zatímco průměrné platy pedagogů gymnázií patří spolu se SOŠ k nejvyšším, 

u nepedagogů je to právě naopak. Tato skutečnost můţe být mimo jiné způsobena 

tím, ţe gymnázia potřebují více provozních zaměstnanců, například ve školní jídelně. 

V ZUŠ, kde jsou nejvyšší platy nepedagogických pracovníků, neprovozují školní 

stravování vůbec. Jako provozní zaměstnance v těchto zařízeních tedy vykazují 

pouze ekonoma a pracovníky pro úklid. V SOU i SOŠ školní stravování řeší v rámci 

výuky – za pomocí ţáků studujících obor kuchař apod. Také praktická část výuky 

ostatních odborů probíhá většinou mimo budovu školy ve firmách a podnicích, není 

tedy potřeba uklízet tolik místností. 

 

Graf 3.12 Vývoj průměrných mezd nepedagogických pracovníků vybraných druhů 

středních škol MSK 
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Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

Za pomoci grafu 3.13 sledujeme vývoj nenárokových sloţek platu. Zatímco 

u pedagogů je výše průměrného osobního příplatku v roce 2010 nepatrně vyšší 

(+ 1,5 %) neţ na počátku sledovaného období, nepedagogům výše osobního 

příplatku kromě roku 2008 klesala a v roce 2010 byla o 7 % niţší neţ na začátku 

sledovaného období.   
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Graf 3.13 Vývoj nenárokových sloţek platu ve školách a školských zařízeních MSK 

            v Kč 

 

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

V roce 2009 došlo ke sníţení průměrné výše osobního příplatku u nepedagogických 

pracovníků oproti předchozímu roku o 8 %. Přesto celková průměrná mzda za rok 

2009 stoupla o 13 %. Tuto skutečnost způsobilo zvýšení platových tarifů. 

Organizacím však zůstal nezměněn rozpočet, ředitelé tedy museli přehodnotit poměr 

tarifů a osobních příplatků. 

Průměrná mzda pedagogů za sledované období byla nejvyšší v roce 2009 a ačkoli 

se v roce 2010 sníţila o 2 %, stále byla na konci sledovaného období o 6 % vyšší 

oproti roku 2007. V roce 2009 dosáhly za sledované období svého maxima také 

nenárokové sloţky platu – osobní příplatek a odměny. V roce 2010 došlo k jejich 

výraznému sníţení, osobní příplatek klesl oproti roku 2009 o 6 %, odměny dokonce 

o 38 %, v porovnání s počátkem období se však stále jedná o zvýšení jejich původní 

hodnoty. 

Také u nepedagogických pracovníků byl z pohledu průměrné mzdy a odměn nejlepší 

rok 2009. Průměrné mzdy v tomto roce vzrostly oproti roku 2008 o 13 % a odměny 

dokonce o úctyhodných 33 %. Osobní příplatek v kontrastu s tím poklesl o 8 %. Toto 

je způsobeno změnou tarifů nepedagogických pracovníků od 1. 4. 2009. Ředitelé 

škol a školských zařízení museli zvýšit provozním zaměstnancům tarifní sloţku platu, 

aniţ by jim toto zvýšení MŠMT nebo zřizovatel pokryli dodatečným zvýšením 
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tzv. přímých nákladů. Museli tedy sníţit nenárokové sloţky a rezervy, které na konci 

účetního období zůstaly, vyplatili ve formě mimořádných odměn. 
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4. Doporučení k rozšíření možností získání dalších zdrojů 

mzdových prostředků 

 

Výše dotací na platy pro školy a školská zařízení je daná normativy a nelze zde příliš 

zohledňovat individuální potřeby těchto organizací. Jednou z moţností, jak by stát 

mohl tuto situaci změnit a současně zachovat stejnou výši finančních prostředků 

určených pro regionální školství, by byla změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů. Poslední změnou č. 381 ze dne 7. prosince 2010, která nabyla 

účinnosti 1. ledna 2011, byl zaměstnavatelům § 6 umoţněn tzv. zvláštní způsob 

určení platového tarifu. Tento způsob spočívá v moţnosti zaměstnavatele určit 

zaměstnanci platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejniţší 

aţ nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Toto se však týká pouze 

nepedagogických zaměstnanců. Přitom pokud by tato moţnost mohla být 

uplatňována také v případě pedagogických pracovníků (podle § 2 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů), ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení by tak měli větší moţnosti odměňovat 

své zaměstnance na základě odvedené práce. 

Chce-li ředitel příspěvkové organizace disponovat s větším objemem mzdových 

prostředků a mít tak moţnost dostatečně ohodnotit a také motivovat 

své zaměstnance, musí hledat další moţnosti získání finančních prostředků. V tomto 

případě se nabízí organizaci doporučit vyuţít volné kapacity školy - personální 

i materiální a začít podnikat. Doplňkovou činnost mohou příspěvkové organizace 

provozovat na základě § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Toto doporučení potvrzuje analýza výsledků hospodaření škol a školských zařízení 

zřízených MSK. Zlepšených výsledků hospodaření dosahují tyto organizace 

převáţně díky provozování doplňkové činnosti. 
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Na základě analýzy zřizovacích listin školy a školská zařízení zřízená MSK převáţně 

provozují tyto okruhy doplňkové činnosti: 

o Pronájem majetku – pronájem tělocvičen, sportovišť, odborných učeben…; 

o Ubytovací sluţby – mnoho organizací zřízených MSK provozuje domov 

mládeţe, kde při volných kapacitách mohou ubytovávat cizí osoby; 

o Hostinská činnost – zejména střední školy, které vyučují obory kuchař, 

číšník… mohou v rámci doplňkové činnosti provozovat restaurační zařízení; 

bufet, 

o Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí – v rámci 

školní jídelny; 

o Kopírovací práce – pro své studenty nebo i cizí osoby; 

o Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti; 

o Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 

včetně zprostředkování; 

o Holičství, kadeřnictví 

o a další okruhy podle zaměření konkrétní organizace (například opravy 

silničních vozidel, vodoinstalatérství, topenářství, obráběčství, truhlářství, 

výroba textilií, oděvů a jejich prodej …). 

 

Tabulka 4.1. znázorňuje celkový objem výsledků hospodaření všech škol a školských 

zařízení zřízených MSK v sledovaném období.  

Tabulka 4.1 Výsledek hospodaření škol a školských zařízení MSK 

               v tis. Kč 

  

VH po zdanění 
VH celkem 

HČ DČ 

2007 9 142,73 9 752,64 18 895,37 

2008 1 199,32 14 017,53 15 216,85 

2009 4.246,39 11.269,56 15.515,95 

2010 -1 732,00 22 219,00 20 487,00 
Zdroj: Účetní výkazy škol a školských zařízení MSK, vlastní zpracování 
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Od roku 2010 začaly školy a školská zařízení provozovat pronájmy v rámci 

doplňkové činnosti, a proto došlo k výrazné změně v poměru mezi dosaţenými 

výsledky hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti.  

Za sledované období tak organizace díky doplňkové činnosti získaly další finanční 

prostředky ve výši 57 258 tis. Kč.  

Ze zlepšeného výsledku hospodaření vytvářely příspěvkové organizace rezervní 

fond, případně fond odměn. Analýza účetních výkazů škol a školských zařízení MSK 

ukázala, ţe díky doplňkové činnosti organizace získaly nemalé finanční prostředky, 

které zaúčtovaly do fondu odměn. Jak znázorňuje Tabulka 4.2, za sledované období 

se jednalo o částku 22 194 tis. Kč, kterou organizace mohou pouţít na odměny svých 

zaměstnanců, přednostně pak případné překročení prostředků na platy.  

 

Tabulka 4.2 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů škol a školských 

zařízení zřízených MSK ve sledovaném období 

              v Kč 

  

∑ HV 
příděl do fondu 

rezervní fond fond odměn 

2007 18 894 685 12 764 263 6 130 422 

2008 15 711 195 12 235 523 3 475 672 

2009 15 515 950 12 745 280 2 773 670 

2010 20 483 674 10 669 674 9 814 000 

∑ 70 605 504 48 414 740 22 193 764 

Zdroj: Účetní výkazy škol a školských zařízení MSK, vlastní zpracování 

 

V letech 2007-2009 tvořil příděl do rezervního fondu většinu zlepšených výsledků 

hospodaření škol a školských zařízení zřízených MSK. Toto bylo také v zájmu 

zřizovatele. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace MSK 

navrhují ke schválení svému zřizovateli aţ v průběhu měsíce února následujícího 

kalendářního roku. V té době jiţ školy a školská zařízení znaly nové skutečnosti roku 

2011, kdy MŠMT určilo na platy nepedagogických pracovníků o 10 % niţší finanční 

prostředky. V návaznosti na tuto skutečnost se většina organizací rozhodla převést 

větší část svého zisku právě do fondu odměn, jak znázorňuje také Graf 4.1. 
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Graf 4.1 Poměr rozdělení ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondů škol 

a školských zařízení MSK 
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Zdroj: Účetní výkazy škol a školských zařízení MSK, vlastní zpracování 

 

Podíl částky navrhované k přidělení do fondu odměn za rok 2010 se podstatně 

zvýšil. Tímto chtějí organizace zamezit ještě většímu propadu v odměňování 

nepedagogických pracovníků a vytvořit si jakousi rezervu. 
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5. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá tématem dotací na platy příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Cílem práce bylo sledovat vývoj 

dotací Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR za období 2007 – 2010, 

které jsou určeny na platy těchto organizací a dále navrhnout další moţnosti, které by 

školám a školským zařízením rozšířily moţné zdroje prostředků na odměňování 

svých pracovníků a současně zvýšily společenský kredit oboru školství. K dosaţení 

cíle a ověření hypotézy byly pouţity metody komparace a analýzy. 

Po úvodu, ve druhé části diplomové práce jsou nejprve vykresleny příspěvkové 

organizace obecně, je zde popsán průběh jejich vzniku a moţní zřizovatelé, blíţe pak 

jsou specifikovány příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem. 

Vzhledem k zaměření práce jsou ve druhé části také vysvětleny zásady odměňování 

pracovníků v regionálním školství, osvětleny základní pojmy odměňování ve školství 

a přiblíţen princip výkonového financování. 

Třetí částí této diplomové práce je analýza mzdových nákladů škol a školských 

zařízení MSK. Analýza zkoumá roky 2007, 2008, 2009 a 2010 a znázorňuje vlivy, 

které v jednotlivých letech ovlivnily stanovování republikových normativů 

a v návaznosti na tyto skutečnosti také vývoj průměrných mezd pracovníků škol 

a školských zařízení zřízených MSK. 

Komparace průměrných mezd pracovníků příspěvkových organizací vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení zřízených MSK ukázala, ţe průměrné mzdy 

pedagogických i nepedagogických pracovníků s většími či menšími výkyvy rostly. 

Toto je nemalou měrou způsobeno regulací počtu pracovníků ve školství. Analýzou 

průměrného počtu zaměstnanců bylo zjištěno, ţe počet zaměstnanců škol 

a školských zařízení MSK klesal plynule v celém sledovaném období. Hlavní příčinou 

je neustávající demografický pokles ţáků, tzn. pokles výkonů škol a školských 

zařízení a s ním spojené optimalizace ve školství. V roce 2010 tak pracovalo 

ve školství MSK o 7 % pedagogických pracovníků méně neţ v roce 2007. 

U nepedagogických zaměstnanců analýza sledovaného období ukázala, ţe jejich 

počet v roce 2010 klesl ještě více neţ u pedagogů, a sice o celých 10 %.  
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Růst průměrných mezd je dále způsoben zvyšováním tzv. nárokových sloţek platu 

při nezměněném objemu rozpočtu. Na nenárokové – motivační sloţky platu, 

které ředitelům škol umoţňují odměnit své zaměstnance za mimořádné výkony, 

pak zbývá stále méně prostředků.  

Průměrný osobní příplatek pedagogických pracovníků se v roce 2010 oproti roku 

2007 zvýšil o nepatrné 1 % a u nepedagogů dokonce poklesl o 7 %. Pro spoustu 

zaměstnanců je taková skutečnost demotivující, nemají potřebu aktivně se podílet 

na rozvoji školy. Plně se tak potvrdila hypotéza, ţe mzdy ve školství sice jsou 

relativně dostačující, dokonce MŠMT ve sledovaném období zajistilo kladný vývoj 

průměrných platů, ale vzhledem k závislosti škol a školských zařízení na rozhodnutí 

MŠMT o výši normativů a tedy o výši prostředků na platy a dále také pro jistou 

volnost ředitelů škol přistupovat ke stanovování odměn svých zaměstnanců 

individuálně, je potřebná změna. 

Jedním řešením by bylo zavedení moţnosti určovat platový tarif v rámci rozpětí 

platových tarifů stanovených pro nejniţší aţ nejvyšší platový stupeň příslušné platové 

třídy také u pedagogických pracovníků.  

Další moţností, kterou můţe svou situaci ovlivnit kaţdá organizace v podstatě ihned, 

je provozovat doplňkovou činnost v pokud moţno co největší míře, vyuţít své volné 

kapacity – materiálové i personální a získat nové zdroje příjmů. 

Těmito změnami by ředitelé získali moţnost lépe ocenit nejen práci stávajících 

zaměstnanců, ale současně zvýšit prestiţ toho odvětví, které se tak stane 

atraktivnější pro mladé absolventy vysokých škol.  

Je však potřeba mít na zřeteli, ţe hlavním posláním škol stále zůstává poskytování 

kvalitního vzdělávání. Vţdyť pouze vzdělaní občané mohou být přínosem vyspělého 

státu a zajistit jeho hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. Bez odpovídajícího 

finančního zabezpečení škol a školských zařízení však nelze očekávat kvalitní 

sluţby. Hlavní váha povinnosti zajistit odpovídající rozpočet určený pro školství by 

měla zůstat na státu a zřizovatelích těchto organizací. 
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Příloha č. 1  

Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízená MSK v roce 2007 

 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

MSK celkem 

z toho vybraná zařízení MSK: 

ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 
Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis. Kč) 459 336,582 21 980,874 114 801,516 42 334,925 82 778,962 3 891,950 38 995,987 33 531,069 

Počet NPP * 2 806,551 129,855 680,181 270,941 491,093 24,919 219,072 256,217 

Průměrná měsíční 
mzda NPP 

13 639 14 106 14 065 13 021 14 047 13 015 14 834 10 906 

NPP - nepedagogický pracovník 

* přepočtené osoby - průměrný stav        

         

Pedagogičtí 
pracovníci 

  z toho vybraná zařízení MSK: 

MSK celkem 
ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 

Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis. Kč) 
2 214 

255,873 221 479,126 525 045,436 341 709,967 521 363,428 19 020,370 37 450,385 74 886,611 

Počet PP * 7 647,062 752,769 1 900,297 1 116,168 1 697,614 61,968 157,113 285,922 

Průměrná měsíční 
mzda NPP 

24 130 24 518 23 025 25 512 25 593 25 578 19 864 21 826 

PP - pedagogický pracovník 

* přepočtené osoby - průměrný stav 

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 



 

 

Příloha č. 2  

Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízená MSK v roce 2008 

 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

MSK 

z toho vybraná zařízení MSK: 

ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 
Domovy 
mládeţe 

Dětské 
domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 462 844,087 22 635,964 108 755,397 44 222,946 84 676,624 4 408,477 38 905,596 36 705,911 

Počet NPP * 2 733,533 126,075 631,531 274,153 486,212 26,979 211,485 228,046 

Průměrná měsíční 
mzda NPP 

14 110 14 962 14 351 13 442 14 513 13 617 15 330 13 413 

NPP - nepedagogický pracovník        

         

Pedagogičtí 
pracovníci 

  z toho vybraná zařízení MSK: 

MSK 
ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 

Domovy 
mládeţe 

Dětské 
domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 2 243 624,562 229 286,042 513 171,136 353 598,915 542 498,337 19 256,473 62 694,652 25 680,008 

Počet PP * 7 545,783 755,655 1 819,748 1 127,472 1 720,781 60,746 229,408 87,006 

Průměrná měsíční 
mzda PP 

24 778 25 286 23 500 26 135 26 272 26 417 22 774 24 596 

PP - pedagogický pracovník      

 * přepočtené osoby - průměrný stav        

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 



 

 

Příloha č. 3  

Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízená MSK v roce 2009 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

MSK 

z toho vybraná zařízení MSK: 

ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 
Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 505 535,881 24 941,660 116 516,441 51 515,829 99 058,978 6 235,003 39 775,340 41 366,305 

Počet NPP * 2 641,059 126,420 584,542 272,749 504,096 32,569 200,989 231,042 

Průměrná mzda 
NPP 15 951 16 441 16 611 15 740 16 376 15 953 16 492 14 920 

NPP - nepedagogický pracovník      

 * přepočtené osoby - průměrný stav        

         

Pedagogičtí 
pracovníci 

  z toho vybraná zařízení MSK: 

MSK 
ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 

Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 
2 311 

119,828 234 893,929 520 219,997 376 650,738 585 572,310 21 189,123 64 001,603 26 663,388 

Počet PP * 7 377,300 770,460 1 718,200 1 143,623 1 756,987 65,016 222,675 86,478 

Průměrná mzda PP 26 106 25 406 25 231 27 446 27 774 27 159 23 952 25 694 

PP - pedagogický pracovník      

 * přepočtené osoby - průměrný stav        

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4  

Výše průměrných mezd hrazených ze SR – školy a školská zařízení zřízená MSK v roce 2010 

 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

MSK 

z toho vybraná zařízení MSK: 

ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 
Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 492 194,017 25 544,408 104 050,516 51 696,317 101 382,833 6 691,906 6 991,860 48 583,826 

Počet NPP * 2 513,545 126,252 514,106 269,584 500,842 36,160 34,159 236,601 

Průměrná mzda NPP 16 318 16 861 16 866 15 980 16 869 15 422 17 057 17 112 

NPP - nepedagogický pracovník      

 * přepočtené osoby - průměrný stav        

         

Pedagogičtí 
pracovníci 

  z toho vybraná zařízení MSK: 

MSK 
ZUŠ SOU Gymnázia SOŠ VOŠ 

Domovy 
mládeţe 

Dětské domovy 

Mzdy ze SR (tis.Kč) 2 186 637,669 229 386,592 465 916,089 361 672,457 569 928,670 21 755,532 32 080,426 74 598,476 

Počet PP * 7 141,733 769,356 1 138,423 1 138,423 1 753,211 66,613 127,070 268,735 

Průměrná mzda PP 25 515 24 846 34 105 27 090 27 216 27 216 21 039 23 133 

PP - pedagogický pracovník      

 * přepočtené osoby - průměrný stav        

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2009, vlastní zpracování 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Porovnání výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2006/2007 – 2008/2009 

 

  

Výkony 06/07 Výkony 07/08 Výkony 08/09 
Změna za 08/09 ku 07/08 

absolutní relativní 

3-5 let 273 424 279 592 292 090 12 498 104,47 

6-14 let 909 147 877 301 847 108 -30 193 96,56 

15-18 let 415 631 408 610 402 552 -6 058 98,52 

19-21 let 15 515 15 514 14 653 -861 94,45 

3-18 v KZÚV 5 214 5 139 5 035 -104 97,98 

RgŠ celkem 1 618 931 1 586 156 1 561 438 -24 718 98,44 
 

Zdroj: Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2009 jednotlivým krajům č.j. 335/2009-26, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6 

Počet žáků ve vybraných druzích středních škol MSK v období 2007-2010 

 

Počet žáků 
MSK 

2007 2008 2009 2010 08/07 09/08 10/09 10/07 
Vývoj počtu žáků 

08/07 09/08 10/09 10/07 

Gy 15 603 15 532 15135 14 597 -71 -397 -538 -1 006 100% 97% 96% 94% 

SOŠ 31 166 31 909 31017 21 191 743 -892 -9 826 -9 975 102% 97% 68% 68% 

SOU 14 222 12 941 11871 19 267 -1 281 -1 070 7 396 5 045 91% 92% 162% 135% 

Celkem 60 991 60 382 58 023 55 055 -609 -2 359 -2 968 -5 936 99% 96% 95% 90% 

 

Zdroj: Výkonové výkazy SŠ podle stavu k 30. 9. v letech 2007 aţ 2010, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7 

Normativní rozpis republikových normativů na KÚ v období 2007 - 2010 

   

       v Kč 

věková 
kategorie 

Republikový normativ za rok Index 

2007 2008 2009 2010 2007/2010 2008/2010 2009/2010 

3-5 let 36 183 37 096 37 496 39 858 110% 107% 106% 

6-14 let 41 542 43 199 44 126 46 747 113% 108% 106% 

15-18 let 50 775 52 512 52 131 54 495 107% 104% 105% 

19-21let 43 905 44 954 45 435 47 351 108% 105% 104% 

3-18 let KZÚV 186 402 210 262 212 526 222 527 119% 106% 105% 

ø normativní 
rozpis 

71 761 77 605 78 343 82 196 115% 106% 105% 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozpocet, vlastní zpracování 
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Příloha č. 8 

Vývoj normativních výdajů RgŠ Moravskoslezského kraje u věkové kategorie 15-18 let v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

2 735 510

2 679 200

2 691 769

2 710 745

2 670 000

2 680 000

2 690 000

2 700 000

2 710 000

2 720 000

2 730 000

2 740 000

2007 2008 2009 2010

15 - 18 let
 

Zdroj: Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na roky 2007-2010 pro MSK, vlastní zpracování 


