Navýšení prostředků na platy v regionálním školství územních samosprávných celků
pro rok 2021
MŠMT garantuje, že objem na navýšení prostředků na platy pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení odměňujících platem (tj. škol a školských zařízení zřizovaných státem, obcí,
dobrovolným svazkem obcí a krajem) o 9 % bude plně promítnut do financování činnosti škol
a školských zařízení v roce 2021. Jedná se však o průměrný nárůst.
Tento objem bude rozprostřen do systému financování činnosti mateřských škol, základních
škol, středních škol a školních družin zřizovaných obcí, dobrovolným svazkem obcí a krajem
na základě následujících principů:
➢ Platové tarify pedagogických pracovníků:
Ředitel školy nebo školského zařízení má jistotu, že se v oblasti platových tarifů
konkrétních pedagogických pracovníků vykázaných pro daný školní rok promítne i
odpovídající procentní navýšení, tj. takové, které bude promítnuto do příslušné platové
tabulky v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to v případě, že v dané právnické osobě
nedošlo k překročení rozsahu vzdělávání (maximálního počtu hodin pedagogické
práce), který je stát podle příslušných právních předpisů připraven financovat. Platové
tarify pedagogických pracovníků budou pro rok 2021 navýšeny o 4%.
➢ Nárokové nadtarifní složky (příplatky za třídnictví, příplatek za vedení, specializační
příplatek apod.)
MŠMT v souladu se svou strategií a v reflexi na období distančního vzdělávání
v minulém i letošním školním roce zamýšlí část objemu finančních prostředků na
navýšení platů pedagogických pracovníků směřovat k cílenému posílení normativu na
nárokové nadtarifní složky platu, a to zejména za účelem vytvoření finančního prostoru
pro ředitele školy systémově navýšit učitelům v základních školách, středních školách
a konzervatořích vykonávajícím funkci třídního učitele příplatek za třídnictví (v rámci
stávajícího rozpětí stanoveného nařízením vlády č. 341/2017 Sb.). Vedle toho tento
navýšený objem bude cílit také ke zvýšení příplatků za vedení vedoucím pracovníkům
ve školství, zejména ředitelům škol. V této věci je MŠMT připraveno apelovat na
zřizovatele škol, kteří formálně o výši příplatku za vedení ředitelů škol rozhodují. Do
tohoto titulu hodlá MŠMT směřovat více než čtvrtinu celkového objemu na navýšení
prostředků na platy pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
odměňujících platem.

➢ Nenárokové nadtarifní složky platu (osobní příplatky, mimořádné odměny)
Poslední část objemu finančních prostředků na navýšení platů pedagogických
pracovníků bude směřována do normativů na nenárokové složky platu tak, aby se dále
zvýšil prostor pro ředitele školy či školského zařízení cíleně finančně motivovat a
ocenit kvalitní, aktivní a progresivní učitele, resp. další pedagogické pracovníky.
Tento normativ zohledňuje průměrnou naplněnost tříd a počet dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5.
stupně (tedy parametry zvyšující náročnost pedagogické práce v dané škole či
školském zařízení).

Výše uvedené znamená, že celý objem 9% navýšení prostředků na platy pedagogických
pracovníků nebude rozprostřen zcela rovnoměrně mezi všechny mateřské školy, základní
školy, střední školy (konzervatoře) a školní družiny zřizované státem, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí. Skutečný meziroční růst prostředků na platy pro konkrétní
právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bude ovlivněn zejména
případnými meziročními změnami v organizaci mateřské, základní, střední školy
(konzervatoře) či školní družiny a dalšími výše popsanými skutečnostmi.
Je také zřejmé, že stejně jako v předchozích letech zůstává na rozhodnutí ředitele školy nebo
školského zařízení (jako zaměstnavatele), jakým způsobem bude jemu přidělený objem
finančních prostředků na platy rozdělen mezi jednotlivé pedagogické pracovníky školy či
školského zařízení – samozřejmě při respektování nařízení vlády č. 341/2017 Sb., pokud jde o
výši tarifního platu a nárokových nadtarifních složek platu, a při respektování vnitřních
platových předpisů a zákonných zásad pro odměňování.
Normativně financované školy a ŠZ
V případě ZUŠ a VOŠ (kterým jsou ze státního rozpočtu i nadále přidělovány finanční
prostředky normativně podle počtu žáků a studentů) promítne MŠMT odpovídající objem
finančních prostředků na navýšení platů pedagogických pracovníků do těchto centrálních
normativů stanovených MŠMT. Konkrétní nárůst objemu pro konkrétní školu je ovlivněn
zejména případnou změnou v počtu žáků či studentů školy.
V případě školských zařízení financovaných prostřednictvím krajských normativů (školní
kluby, střediska volného času, školská poradenská zařízení apod.) promítne MŠMT
odpovídající objem finančních prostředků na navýšení platů pedagogických pracovníků do tzv.
republikových normativů, jejichž prostřednictvím MŠMT rozděluje finanční prostředky na tyto
školské služby jednotlivým krajským úřadům. Krajské úřady následně na základě stanovených
parametrů stanoví konkrétní krajské normativy na vymezené „jednotky výkonu“.

Pedagogická intervence
Nad rámec výše uvedeného 9% objemu na platy pedagogických pracovníků MŠMT zamýšlí do
normativu na nenárokové složky platu pedagogických pracovníků základních škol pro rok
2021 promítnout celkový objem finančních prostředků vynakládaných v předchozím období
na normovanou finanční náročnost podpůrného opatření Pedagogická intervence tak, aby měl
ředitel základní školy i nadále zachován prostor pro finanční zohlednění realizace pedagogické
intervence v 1. stupni podpůrných opatření pro konkrétní pedagogické pracovníky školy či
školní družiny.

Zpracováno podle stavu ke dni 21. prosince 2020

