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Cílem webináře je

✓ukázat zdroje finančních prostředků čerpaných prostřednictvím platů

✓popsat možnosti zaměstnavatele při stanovení tarifních a nadtarifních 
složek platu

✓„spojit“ ekonomické a právní informace a 

✓usnadnit ředitelům přípravu zodpovědného čerpání finančních 
prostředků na platy

klíčová slova: plat, platová třída, platový stupeň, tarif, nadtarifní složky 
platu, zdroj financování, P1c-01, PHškoly
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Právní postavení organizace a financování
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Financování v souvislosti s právním postavením organizace

zřizovatel
kraj, obec, svazek obcí

zřizuje 
právnickou osobu  v právní formě

- příspěvkové organizace
- školské právnické osoby

náklady celkem

investiční neinvestiční (běžné)

provozní

přímé

spojené s odměňováním 
zaměstnanců

hradí zřizovatel

hradí zřizovatel

hrazeny vlastními výnosy
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Financování v souvislosti s právním postavením organizace

zřizovatel
kraj, obec, svazek obcí

zřizuje 
právnickou osobu  v právní formě

- příspěvkové organizace
- školské právnické osoby

náklady celkem

investiční neinvestiční (běžné)

provozní

přímé

spojené s odměňováním 
zaměstnanců

hradí stát

vymezeny školským zákonem

musejí být využity 
v příslušném 

kalendářním roce
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Financování v souvislosti s právním postavením organizace

přímé náklady

zahrnují

mzdové prostředky

platy/mzdy

ostatní prostředky 
za provedenou práci

odvody

sociální a 
zdravotní 
pojištění

příděl do FKSP

zákonné 
pojištění 

odpovědnosti 
zaměstnavatele 

za škodu při 
pracovním úrazu 

(z ONIV)

ONIV
ostatní neinvestiční náklady

náklady na učebnice, učební pomůcky, školní potřeby

DVPP

výdaje školy na dopravu při akcích v rámci 
vzdělávání podle příslušného RVP

výdaje na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem 
škol a kvalitou vzdělávání

nemocenská

jiné
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Finanční zdroje platů 
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD

Kde se vykážou pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a ŠD?

Jaké jsou důsledky pro poskytnutí finančních prostředků na tarify a nadtarify?

Kdy je důležité správně vyplnit platovou třídu a platový stupeň?

Na co má vliv týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti?
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

P1c-01

oddíly související s platem

IVa. IVb. IVc. VI.

9

učitel MŠ
učitel ZŠ

vychovatel ŠD
asistent pedagoga v „běžné“ škole

upozornění:

dále je nutné odlišovat

1) vlastní evidenci v P1c-01

2) zda vznikají na základě 
evidence nároky na 
čerpání finančních 
prostředků



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

oddíly P1c-01

související „celkově“ s odměňováním za výkon práce

IVa. IVb. IVc. VI. VIII.

10

průměrný týdenní počet hodin PPČ konaných 
v rámci dohod mimo pracovní poměr



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

plat

tarif nadtarifní složky

finanční prostředky tak, jak jsou vykázány v P1c-01,
pouze ze zdroje 11

11

finanční prostředky z různých zdrojů 
(11, 12, 13) 



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD
IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
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Platová 
třída 4

Platová 
třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d e

U 1 2. 11 4a01 1

U 2 5. 01 4a01 1

AP 3 3. 12 4a01 0,5

AP 4 1. 02 4a01 0,2

U 5 6. 13 4a01 1

U 6 4. 03 4a01 0,5

U 7 4. 11 4a01 1

platová třídaplatový stupeň
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pouze u těchto pedagogů dojde k získání 
finančních prostředků dle vykázaných hodnot



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

vykázaná 

platová třída

platový stupeň

P1c-01

IVa.

poskytnutí 
odpovídajících  

finančních prostředků

13

chybně vykázaná

platová třída

platový stupeň

P1c-01

IVa.

poskytnutí nedostatečných 
finančních prostředků

neoprávněné nakládání s 
finančními prostředky



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD
IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
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Platová 
třída 4

Platová 
třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d e

U 1 2. 11 4a01 1

U 2 5. 01 4a01 1

AP 3 3. 12 4a01 0,5

AP 4 1. 02 4a01 0,2

U 5 6. 13 4a01 1

U 6 4. 03 4a01 0,5

U 7 4. 11 4a01 1

pracuje, požadujeme prostředky z kap. 333

v pracovní neschopnosti, nahrazen jiným zaměstnancem  (PS, DPP)
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD
IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
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Platová 
třída 4

Platová 
třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d e

U 1 2. 11 4a01 1

U 2 5. 01 4a01 1

AP 3 3. 12 4a01 0,5

AP 4 1. 02 4a01 0,2

U 5 6. 13 4a01 1

U 6 4. 03 4a01 0,5

U 7 4. 11 4a01 1

pracuje, prostředky už máme jako NFN (R44-99)

v pracovní neschopnosti, nahrazen, ale jde o NFN (R44-99) 
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD
IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
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Platová 
třída 4

Platová 
třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d e

U 1 2. 11 4a01 1

U 2 5. 01 4a01 1

AP 3 3. 12 4a01 0,5

AP 4 1. 02 4a01 0,2

U 5 6. 13 4a01 1

U 6 4. 03 4a01 0,5

U 7 4. 11 4a01 1

pracuje, prostředky máme z ESF

v pracovní neschopnosti, ale jde o ESF 
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

• Ředitel určitým způsobem zorganizoval činnosti školy, školní družiny

• Např. ZŠ: mimořádně velký počet dělení tříd na výuku matematiky, jazyků, 
nepovinných předmětů

• Důsledek: PHškoly podstatně vyšší než PHmax

• Důsledek: velmi velký počet pedagogických pracovníků

• Důsledek: nedostaneme celkovou výši financí dle vykázaných 
pedagogických pracovníků

• Jak je to možné? Tvrdí se, že se garantují tarify podle vykázané potřeby?
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

PHškoly

je potřeba zajistit 
výuku pedagogickými 

pracovníky

„pojistka“ PHmax

IVb. + IVc. + VIII.

finanční prostředky 
se poskytují do 

„hranice“ PHmax
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IVb. plat
IVc. plat

VIII. odměna z dohod (DPP, DPČ)



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

IVb. Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů ve vybraných 
druzích škol
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Platová 
třída 4

Platová 
třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d

U 1 2. 4b01 22

U 7 4. 4b01 17

týdenní rozsah PPČ

20 hodin TEV + 
2 hodiny 

nepovinný 
předmět 

sportovní hry

výchovný 
poradce
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

IVc. Hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu 
podle platových tříd a stupňů snížené o hodiny výuky nad rámec RVP ve vybraných druzích škol a školní družině
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třída 4
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třída 5

Platová 
třída 6

Platová 
třída 7

Platová 
třída 8

Platová 
třída 9

Platová 
třída 10

Platová 
třída 11

Platová 
třída 12

Platová 
třída 13

Platová 
třída 14

a b c d

U 1 2. 4c01 - 2

20

2 hodiny nepovinný 
předmět sportovní hry



Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD

plat

tarif
nadtarifní složky

nárokové

příplatek za 
vedení

zvláštní 
příplatek

ostatní 
příplatky

nenárokové

osobní příplatek

odměna

upraven koeficientem v závislosti na 
naplněnosti tříd a poskytování PO

finanční prostředky nejsou účelově členěny 
na jednotlivé nadtarifní složky platu

finanční prostředky se poskytují 
na základě normativu

normativ na 1 úvazek pedagogického 
pracovníka
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Shrnutí
• Kde se vykážou pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a ŠD?

• V oddíle IVa., IVb., IVc. a VIII.
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IVa.

platová třída a platový stupeň

zdroj financování 11 
(státní rozpočet, kapitola 333)

finanční prostředky dle vykázaných údajů

IVa.

platová třída a platový stupeň

zdroj financování 12 

(NFN podpůrných opatření, výkaz R44-99)

finanční prostředky dle NFN

např. AP dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

P2 = PTap x 12 x 1, Proc

PTap =  platový tarif v 8. platové třídě  a 5. platovém stupni

IVa.

platová třída a platový stupeň

zdroj financování 13
(ESF)

finanční prostředky dle schváleného 
dotačního programu ESF



Shrnutí
• Jaké jsou důsledky pro poskytnutí finančních prostředků na tarify a nadtarify?

• Kdy je důležité správně vyplnit platovou třídu a platový stupeň?

23

pedagogičtí pracovníci se 
zdrojem

financování 11 
(státní rozpočet, kapitola 333)

vykázaná platová třída a 
platový stupeň

TARIF: finanční prostředky 
podle vykázané platové 
třídy a platového stupně

pedagogičtí pracovníci se zdrojem
financování 11 

(státní rozpočet, kapitola 333)

není vazba na vykázanou platovou třídu a platový stupeň

NADTARIF: nadtarifní složky platu podle normativu

např.

normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 2 (nenároky) na 1 úvazek pedagogického 
pracovníka (kromě asistenta pedagoga) za rok v/ve

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů

MPP
v Kč (bez odvodů)

ZŠ tvořené 6 a více třídami 17.355 12.780



Shrnutí
• Na co má vliv týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti?

24

nepovinné 
předměty

pedagogická 
intervence

nerealizuje se RUP RVP

nezapočítává se 

není součást 
PHškoly

nevztahuje se k 
limitu, do 
kterého se 
garantují 
finanční 

prostředky

velké množství dělení tříd

učí velký počet pedagogů 
PHškoly  PHmax

škola neobdrží celkovou 
výši financí dle 

vykázaných 
pedagogických 

pracovníků



Finanční zdroje platů 
pedagogických pracovníků ŠK
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Finanční zdroje platů pedagogických pracovníků ŠK

školní klub

normativní financování

krajský normativ

jednotka výkonu dle 
vyhlášky č. 310/2018 Sb.

1 žák
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Finanční zdroje
platů nepedagogických pracovníků

základní škola a mateřská škola 
Kde se vykážou nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ? 

Jaké jsou důsledky pro poskytnutí finančních prostředků na tarify a nadtarify?

Kdy je důležité správně vyplnit platovou třídu a platový stupeň?
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ, MŠ

počet zaměstnanců

jejich zařazení do 
platové třídy, platového 

stupně

nemá vliv na finanční 
prostředky poskytnuté 

ze státního rozpočtu

negarantuje se 
poskytnutí finančních 

prostředků odpovídající 
personální situaci

28

charakteristiky 
organizace

ředitelství

další pracoviště

počet tříd a jejich 
naplněnost

normativy stanovené 
MŠMT

(úvazky)

čím větší škola s více 
třídami, případně více 

pracovišti, tím více 
finančních prostředků



Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků MŠ, ZŠ

MŠ, ZŠ

normativ na 
ředitelství

podle počtu tříd

normativ na další 
pracoviště

podle počtu 
pracovišť

normativ na třídu

podle počtu tříd

podle průměrného 
počtu žáků ve třídě

zdroj financování: MŠMT
hodnoty stanoví na kalendářní rok

zveřejňuje ve Věstníku

rok 2021: Věstník 1/2021
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ZŠ
výpočet „počtu úvazků“ 

nepedagogických pracovníků
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč (bez 
odvodů)

ONIV 
celkem v 
Kč

Limit počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 na 1 právnickou osobu (MP nepedagogů na ředitelství), pokud se 
jedná o základní školu s:

1 třídou 278 359 x 204 977 x x 0,55515

2 třídami 406 645 x 299 444 x x 0,81100

3 třídami 526 627 x 387 796 x x 1,05029

…

ZŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem 
žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku

ZŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku

31



Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč (bez 
odvodů)

ONIV 
celkem v 
Kč

Limit počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 161 odst. 1 písm. c) bod 2 na 1 další pracoviště
téže právnické osoby

školy, kterou nezřizuje 
svazek obcí

135 857 x 100 042 x x 0,4

školy, kterou zřizuje svazek 
obcí

203 784 x 150 062 x x 0,6

ZŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem 
žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,4 úvazku

ZŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,6 úvazku
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč (bez 
odvodů)

ONIV celkem v 
Kč

Limit počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 (MP nepedagogů) na 1 třídu:

běžnou v základní škole, 
která má průměrný počet 
žáků v běžných třídách 
menší než 16

41 238 x 30 367 x x 0,128

běžnou v základní škole, 
která má průměrný počet 
žáků v běžných třídách 16 až 
méně než 23

69 268 x 51 007 x x 0,215

ZŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem 
žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,4 úvazku
• 3 třídy: 3 x 0,215 = 0,645 úvazku
• celkem:  2,09529 úvazku

ZŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem žáků 17 žáků, 1 další pracoviště

• ředitelství: 1,05029 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,6 úvazku
• 3 třídy: 3 x 0,215 = 0,645 úvazku
• celkem:  2,29529 úvazku
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MŠ
výpočet „počtu úvazků“ 

nepedagogických pracovníků
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků MŠ

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč (bez 
odvodů)

ONIV 
celkem v 
Kč

Limit počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 na 1 právnickou osobu (na ředitelství), pokud se
jedná o mateřskou školu s:

1 třídou 151 397 x 111 485 x x 0,32400

2 třídami 218 683 x 161 033 x x 0,46800

3 třídami 281 003 x 206 924 x x 0,60137

…

MŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem dětí 22 děti, 
1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku

MŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem dětí 22 děti, 1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků MŠ

NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč (bez 
odvodů)

ONIV 
celkem v 
Kč

Limit počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 161 odst. 1 písm. c) bod 2 na 1 další pracoviště
téže právnické osoby

školy, kterou nezřizuje 
svazek obcí

135 857 x 100 042 x x 0,4

školy, kterou zřizuje svazek 
obcí

203 784 x 150 062 x x 0,6

MŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem dětí 22 děti, 
1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,4 úvazku

MŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem dětí 22 děti, 1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,6 úvazku
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků MŠ
NIV celkem v Kč 
(vč. odvodů)

MPP v Kč (bez 
odvodů)

MPN v Kč 
(bez odvodů)

ONIV celkem 
v Kč

Limit 
počtu 
ped. prac.

Limit počtu 
neped. zam.

Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 (MP nepedagogů) na 1 třídu:

běžnou v mateřské škole, která má
průměrný počet dětí v běžných
třídách menší než 21

140 451 x 103 425 x x 0,46092

běžnou v mateřské škole, která má
průměrný počet dětí v běžných
třídách 21 a více

155 687 x 114 644 x x 0,51092

MŠ zřízená obcí, 3 třídy s průměrným počtem dětí 22 děti, 
1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,4 úvazku
• 3 třídy: 3 x 0,51092 = 1,53276 úvazku
• celkem: 2,53413 úvazku

MŠ zřízená svazkem obcí, 3 třídy s průměrným 
počtem dětí 22 děti, 1 další pracoviště

• ředitelství: 0,60137 úvazku
• 1 další pracoviště: 0,6 úvazku
• 3 třídy: 3 x 0,51062 = 1,53276 úvazku
• celkem: 2,73413 úvazku
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Jedna právnická osoba: vykonává činnost ZŠ a MŠ

výpočet „počtu úvazků“ 
nepedagogických pracovníků
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ

Příspěvková organizace zřízená obcí

ZŠ 25 tříd, průměrný počet žáků 20 ✓ normativ na třídu

MŠ 5 tříd, průměrný počet dětí 22 ✓ normativ na třídu

bez dalšího pracoviště ---

1 ředitelství ?

Věstník MŠMT:

Pokud není mateřská/základní škola jediným druhem školy u právnické osoby, 
použije se výpočet pro kombinaci druhů škol v jedné právnické osobě.
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
Zdroj:

Změny financování regionálního školství: Změny 
financování RgŠ v oblasti nepedagogických 

zaměstnanců – MŠ a ZŠ. snímek 18. [online]. 
[cit. 2019-11-24]. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/file/50134/. 

vodorovná osa 
počet tříd

sv. osa
úvazky
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ

není speciální křivka pro ZŠ a MŠ

s rostoucím počtem tříd se křivka 
„zplošťuje“ 



neplatí vztah: např. 
1 třída normativ 0,5 úvazku, 
5 tříd normativ 2,5 úvazku 



nelze sečíst hodnoty normativu ZŠ na 
ředitelství a normativu MŠ na ředitelství



nestačí určit normativ pro 5 tříd MŠ
nutné určit normativ pro 25. až 30 třídu MŠ

25. až 30 třída
41



Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ

normativ MŠ 30 tříd 

26. až 30 třída

normativ MŠ pro 25 tříd 

normativ pro 30 tříd minus normativ pro 25 tříd

42



Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ

1 příspěvková organizace = 1 ředitelství

ZŠ 25 tříd 1. až 25. třída normativ pro „prvních“ 25 tříd
zjistí se pomocí křivky pro ZŠ

MŠ 5 tříd 26. až 30 třída normativ pro 26. až 30 třídu
zjistí se pomocí křivky pro MŠ

Normativ na ředitelství u smíšené školy (MŠ a ZŠ)
= normativ ZŠ (pro y tříd) + [normativ MŠ (pro x + y tříd) – normativ MŠ (pro y tříd)]

Normativ celé školy 
= normativ ZŠ (tříd 25) + [normativ MŠ (tříd 30) – normativ MŠ (tříd 25)]

Normativ celé školy 
= normativ ZŠ (4,29050) + [normativ MŠ (2,38744) – normativ MŠ (2,24602)]

Normativ celé školy 
= normativ ZŠ (4,29050) + normativ MŠ (0,14142)

Normativ celé školy 
= 4,43192

y

x
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ZŠ, MŠ

Finanční prostředky 

poskytnuté z MŠMT

• zahrnuti všichni nepedagogové
MŠ a ZŠ (ekonomka, sekretářka, 
školník, uklízeč, hospodářka)

Čerpání

• nevyčerpané prostředky se 
nevracejí
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Shrnutí
• Kde se vykážou nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ? 

• Jaké jsou důsledky pro poskytnutí finančních prostředků na tarify a 
nadtarify?

• Kdy je důležité správně vyplnit platovou třídu a platový stupeň?

45

nepedagogičtí pracovníci 
ZŠ a MŠ

vykázaná platová třída a 
platový stupeň v oddíle IV. 

P1c-01 a 

vykázaný evidenční počet 
v oddílu VI. P1c-01

finanční prostředky se 
neodvíjejí od vykázaných 

údajů

poskytnuty podle 
vypočítaného podle 

normativu



Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků

školní družina, školní klub, školní jídelna
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Finanční zdroje platů nepedagogických pracovníků ŠD, ŠK, ŠJ

školní 
družina

normativní 
financování

krajský normativ

jednotka výkonu dle 

vyhlášky č. 310/2018 Sb.

1 žák přijatý k pravidelné denní docházce

školní klub

normativní 
financování

krajský normativ

jednotka výkonu dle 

vyhlášky č. 310/2018 Sb.

1 žák

školní 
jídelna

normativní 
financování

krajský normativ

jednotka výkonu dle 
vyhlášky č. 310/2018 Sb.

1 žák

47

uklízeči, 
školník

kuchaři
uklízeči
školník



Zdroje financování

pedagogická intervence
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Pedagogická intervence

Zdroj financování

do 31. 1. 2021

• finance získány na základě NFN 
vykázaných v R44-99 

• přímá úměra mezi počtem PI a 
financemi

Zdroj financování

Od 1. 2. 2021

• navýšení normativu nenárokové 
složky (u veřejných škol), není 
přímá úměra mezi počtem PI a 
financemi 

• pro stanovení výše MŠMT 
vychází z předchozích 
vykázaných PI a 
předpokládaném navýšení (u ZŠ 
více než u SŠ)
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Pedagogická intervence

Limit zaměstnanců

do 31. 1. 2021

• hodiny PI se zahrnovaly do limitu 
počtu zaměstnanců

Limit zaměstnanců

od 1. 2. 2021

• o hodinách PI rozhoduje 
ředitel školy

• lze požádat KÚ o odpovídající 
zvýšení limitu počtu 
zaměstnanců (tj. bez 
finančních prostředků) na 
období od 1. února 2021 do 
31. srpna 2021

50



Shrnutí
Finanční prostředky plynoucí na platy z 
určitých zdrojů

finanční prostředky na platy

tarify

podle vykázaného stavu 
v P1c-01

jen pedagogičtí pracovníci 
ZŠ, MŠ, ŠD ze zdroje 11

ostatní: normativ na žáka 
(ŠK), NFN (PO)

nadtarify

normativ na žáka 
(ŠD), NFN (PO)

Situace zaměstnavatele

čerpání prostředků na platy

potřeba „řádně“ odměnit zaměstnance

platová třída, platový stupeň: 

tarifní složky platu jednoznačně dány

nárokové nadtarif. složky: jednoznačně dány nebo dány v rozpětí

nenárokové nadtarif. složky: úvaha zaměstnavatele

51

Jak zodpovědně naplánovat čerpání?

Které finanční prostředky ovlivňuje/neovlivňuje složení zaměstnanců?
Jaké složky platu může zaměstnavatel ovlivnit?



Odměňování zaměstnanců

52



Tarif: „průsečík“ platové třídy a platového stupně

53



Zařazení do platové třídy
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Platová třída

platový tarif

příloha 1 a 4 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

stupnice platový tarifů

„platová tabulka“

Platový 
stupeň

Počet let 
započ. 
praxe

Platová třída

… 10 11 12 …

…

3 do 12 let 31 690 32 450 34 160

4 do 19 let 32 670 33 600 35 580

5 do 27 let 33 700 35 070 37 800

…

příloha č. 4

„průsečík“ platové třídy a 
platového stupně

„platová tabulka“

nepedagogických pracovníků
pedagogických pracovníků
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Platová třída

nejnáročnější vykonávané práce/řízené práce

splňuje potřebné 
vzdělání 

podle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. 

nesplňuje potřebné 
vzdělání 

podle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb.

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací
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Platová třída

• Učitel mateřské školy

• Maturitní zkouška, absolvent obchodní akademie

• Není odborně kvalifikovaný

Má konat práci v 8. platové třídě: Vzdělávací a výchovná činnost 
směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské 
škole podle vzdělávacího programu

Splňuje potřebné vzdělání pro zařazení do 8. platové třídy?
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Platová třída
§ 2 

Kvalifikační předpoklady 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých
platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo
střední vzdělání,

e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
střední vzdělání s výučním listem,

g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou,

j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu,
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Platová třída
§ 2 

Kvalifikační předpoklady 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých
platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo
střední vzdělání,

e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
střední vzdělání s výučním listem,

g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou,

j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu,

nikoli 
střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru 
vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy 
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Platová třída

absolvent OA
učitel MŠ

8. platová třída

potřebné vzdělání 

maturitní zkouška

zařazení do 

8. platové třídy
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Platová třída

• Učitel 2. stupně základní školy

• VŠ chemicko-technologická, Ing. 
• Není odborně kvalifikovaný
Má konat práci ve 12. platové třídě: Komplexní vzdělávací a výchovná činnost 
ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a 
průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický 
pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické 
činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních 
vzdělávacích plánů. 

Splňuje potřebné vzdělání pro zařazení do 12. platové třídy?
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Platová třída
§ 2 

Kvalifikační předpoklady 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých
platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo
střední vzdělání,

e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
střední vzdělání s výučním listem,

g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou,

j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu
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Platová třída
§ 2 

Kvalifikační předpoklady 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých
platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo
střední vzdělání,

e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
střední vzdělání s výučním listem,

g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou,

j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,

m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu

nikoli 
vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících

např. akreditovaný magisterský studijní program v oblasti 
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-

vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy63



Platová třída

absolvent VŠ, 
Ing.

učitel 2. stupně 
základní školy

12. platová třída

potřebné 
vzdělání 

Mgr.

zařazení do 

12. platové třídy
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Platová třída

• Učitel MŠ

• absolvent OA

• zařazen do 8. platové třídy

• dokončil VŠ vzdělání Předškolní a 
mimoškolní pedagogika

• Jak se změní jeho zařazení do 
platové třídy?

• Učitel ZŠ

• absolvent VŠ, Ing.

• zařazen do 12. platové třídy

• dokončil vzdělání, kterým získal 
odbornou kvalifikaci

• Jak se změní jeho zařazení do 
platové třídy?
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Platová třída

nejnáročnější vykonávané práce/řízené práce

splňuje potřebné 
vzdělání 

podle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. 

nesplňuje potřebné 
vzdělání 

podle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb.

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací
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Platová třída

nejnáročnější vykonávaná práce/řízená práce

nesplňuje potřebné vzdělání podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

výjimečně

jiný právní předpis stanoví nižší vzdělání

zařazení do platové třídy

katalog prací: 10 . platová třída
vzdělávací a výchovná činnost v 

odborném výcviku při přípravě žáků 
v oborech středního vzdělání s 

výučním listem

nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
10. platová třída: Bc. nebo VOŠ

odborná kvalifikace 
učitele odborného 

výcviku: střední 
vzdělání s výučním 

listem

67

učitel odborného výcviku
10. platová třída

výuční list



Platová třída
nejnáročnější vykonávaná práce/řízená práce

nesplňuje potřebné vzdělání

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

nelze obsadit pracovní místo pracovníkem 
s potřebným vzděláním nebo vzděláním podle jiného předpisu

výjimečně

zařazení do platové třídy až na 
dobu 4 roků

zařazení do platové třídy na dobu delší, jestliže 
předchozí praxí nebo po dobu výjimečného 

zařazení po dobu 4 roků prokázal schopnost k 
výkonu požadované práce

odborník ICT
střední vzdělání s maturitní zkouškou

komplex. vzdělávací činnost učitele 
odborných předmětů SŠ: 12. platová 

třída

12. platová třída: Mgr. nebo Bc.
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Platová třída
zaměstnanec nesplňuje potřebné vzdělání

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

učitel odborného výcviku: výuční list

10. platová třída, VOŠ nebo Bc.

zákon o pedagogických pracovnících stanoví nižší 
vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

výjimečně zařazení 

do 10. platové třídy

není nutné hledat 
zaměstnance s vyšším 

vzděláním

bez omezení počtu let 
zařazení do platové třídy

učitel 2. stupně základní školy: maturitní zkouška

12. platová třída, Mgr. , Bc.

zákon o pedagogických pracovnících nestanoví nižší vzdělání

zaměstnavatel hledá zaměstnance s potřebným vzděláním

nenašel

výjimečně zařazení do 12. platové třídy

na 4 roky

osvědčil se

na delší dobu
69



Platová třída

katalog prací

učitel

13. 
platová třída

nejnáročnější 
vykonávaná práce

Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s 
maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného 

absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. 

Specializovaná metodologická činnost v oblasti 
pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné 

získání specializace stanovené zvláštním právním 
předpisem. 

Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na 
vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání 

přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích 
programů vyšších odborných škol. 

řízení zaměstnance 
zařazeného do 

13. platové třídy 

výchovný poradce: činnost + 
studium dle 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

zástupce ředitele: činnost + 
studium dle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ředitel: činnost 
+ studium dle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

např. ne metodik 
prevence 
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Platová třída

Zařazení do  
platové třídy

častý omyl: primární určení 
podle získaného vzdělání

častý omyl: záměna potřebného vzdělání se 
vzděláním k získání odborné kvalifikace 

pedagogického pracovníka

Zařazení do

platové třídy

13. platová třída: výchovný 
poradce, ředitel, zástupce ředitele

doba zařazení do platové třídy učitele 
odborného výcviku: speciální úprava 

dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Zařazení 
do platového stupně

72



Platový stupeň

• zařazení do platového stupně 
podle započitatelné praxe

• v plném rozsahu – praxe v oboru 
požadované práce

• v rozsahu do 2/3 – praxe v jiném 
oboru
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Platový stupeň

• zaměstnanec nezískal potřebné vzdělání podle 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

• odpočet let praxe

• např. zařazení zaměstnance do 10. platové 
třídy

➢jen VOŠ odpočet doby 1 roku

➢jen SŠ s maturitní zkouškou odpočet 3 roků

➢jen SŠ s výučním listem odpočet 4 roků 

➢jen středního vzdělání odpočet 5 roků

➢jen základního vzdělání nebo základů vzdělání 
odpočet 7 roků
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Platový stupeň

nejnáročnější 
vykonávaná práce

nedosažení 
potřebného vzdělávání

zařazení do platové 
třídy podle 

nejnáročnější 
vykonávané práce

vliv na platový stupeň

odpočet let praxe

odborník ICT
střední vzdělání s maturitní zkouškou

komplex. vzdělávací činnost učitele odborných 
předmětů SŠ: 12. platová třída

12. platová třída: Mgr. nebo Bc.
odpočet 5 let praxe
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Zvláštní způsob určení platového tarifu

76



Zvláštní způsob určení platového tarifu

§ 6 nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb.

1. až 5. platová třída

vyšší platová třída: 
uměleckopedagogické

práce 

zvláštní způsob určení 
platového tarifu

typicky 

asistent pedagoga - 4. a 5. platová třída

uklízeč, kuchař

77

řeší i situaci, kdy je platový 
tarif nižší než minimální 

nebo zaručená mzda



Zvláštní způsob určení platového tarifu

• platový tarif v rámci rozpětí platových 
tarifů stanovených pro nejnižší až 
nejvyšší platový stupeň příslušné 
platové třídy 

• vnitřní předpis, kolektivní smlouva: 
okruh zaměstnanců, jichž se tento 
způsob určení platového tarifu týká, a 
pravidla pro určení platového tarifu

Platový 
stupeň

Počet let 
započ. 
praxe

Platová třída

4.

1 do 2 let 15230

2 do 6 let 15790

3 do 12 let 16780

4 do 19 let 17940

5 do 27 let 19080

6 do 32 let 20710

7 nad 32 let 21290

78

min. mzda 15.200 Kč
zaručená mzda 16.800 Kč

příloha č. 4



Shrnutí

vnitřní platový předpis

zařazení do platové třídy

pravidla stanovena 
právními předpisy

„přepis“ do interního předpisu: 
informace určené zaměstnancům

zvláštní způsob stanovení 
platového tarifu

okruh zaměstnanců, jichž se tento 
způsob určení platového tarifu týká, a 

pravidla pro určení platového tarifu

79

zodpovědné čerpání finančních prostředků

správné určení platového tarifu

pomůcka: interní předpis



Nadtarifní složky platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

Osobní příplatek

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

Odměna

80



Plat nebo náhradní volno za práci přesčas
§ 127 zákoníku práce

81



Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

82

Která práce je prací přesčas?

koná se výjimečně
na příkaz 

zaměstnavatele nebo s 
jeho souhlasem

nad stanovenou týdenní 
pracovní dobu 

vyplývající z rozvržení 
pracovní doby

konaná mimo rámec 
rozvrhu pracovních 

směn 
stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin

směna vždy 8 hodin
příkaz zaměstnavatele: v úterý nad rámec směny 1 hodina práce přesčas

v daném týdnu 41. hodina



Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

za hodinu práce přesčas

plat

část 

- platového tarifu, 

- osobního příplatku

- zvláštního příplatku a 

- příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v 
kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná

příplatek ve výši 25 % 

průměrného hodinového výdělku
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Plat nebo náhradní volno za práci přesčas
za hodinu práce přesčas

dny nepřetržitého odpočinku v týdnu

plat

část 

- platového tarifu, 

- osobního příplatku

- zvláštního příplatku a 

- příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v 
kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná

příplatek ve výši 50 % průměrného 
hodinového výdělku
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Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

primárně plat za 
práci přesčas

dohoda
náhradní volno 

místo platu za práci 
přesčas

85

ve VPP nelze zaměstnance zbavit práva na plat za práci přesčas 

nelze určit pouze čerpání náhradního volna 



Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

zaměstnanci přísluší příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce

„ne-statutární“ orgán

do 150 hodin práce přesčas 

v kalendářním roce

ne v noci

ne v den pracovního klidu

nepřísluší plat nebo 
náhradní volno

v noci

v den pracovního klidu

plat nebo náhradní volno

od 151. a další hodina práce přesčas 
v kalendářním roce

plat nebo náhradní volno

statutární orgán

vždy přihlédnuto k 
veškeré práci přesčas

nepřísluší plat nebo 
náhradní volno
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Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

• vedoucí zaměstnanec, 3. stupeň řízení

• přihlédnuto k veškeré práci přesčas, nelze poskytnout ani 
náhradní volno

ředitel

statutární orgán

• vedoucí zaměstnanec, 1. stupeň řízení

• plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v 
rozsahu 150 hodin v kalendářním roce

zástupce ředitele

• není vedoucí zaměstnanec, dle organizačního řádu 
oprávněna kontrolovat, řídit jiné zaměstnance (§ 124 odst. 4 
zákoníku práce), tzv. 0. stupeň řízení, příplatek za vedení

• plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v 
rozsahu 150 hodin v kalendářním roce

vedoucí vychovatelka
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Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

Interní dokumentace

interní předpis

vnitřní platový předpis

lze pouze „přepsat“ 

zákoník práce

evidence pracovní doby

ano

začátek – konec 
vykonané práce přesčas

platový výměr ne
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Osobní příplatek
§ 131 zákoníku práce

89



Osobní příplatek

• Zaměstnanci, který dlouhodobě 
dosahuje velmi dobrých pracovních 
výsledků nebo plní větší rozsah 
pracovních úkolů než ostatní 
zaměstnanci, může zaměstnavatel 
poskytovat osobní příplatek ….

✓od okamžiku přiznání: nároková 
složka platu
✓podstatná je kvalita práce 

(výsledky práce), není podstatné 
porušování pracovní kázně
✓nedostatek rozpočtových 

prostředků není důvodem 
snížení/odebrání osobního 
příplatku
✓na dobu neurčitou
✓ne ihned (výjimka: vynikající, 

všeobecně uznávaný odborník v 
oboru)

90

všeobecně uznávaný odborník:  
až do výše 100 % …

až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového 
stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen



Osobní příplatek

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1 2 3 4 5 6

út 7 8 9 10 11

st 12 13 14 15 16 17

čt 18 19 20

pá 21 22 23
PI

nejedná se o „přespočetnou“ hodinu

osobní příplatek

91

§ 2 odst. 6 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
zvýšení týdenního rozsahu PPČ stanoveného v příloze

o 1 hodinu

zaměstnanec, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých 
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů 

než ostatní zaměstnanci



Osobní příplatek

Interní dokumentace

interní předpis

vnitřní platový předpis

kritéria

lhůty pro 
vyhodnocování

evidence pracovní doby ne

platový výměr

ano

pravidelně měsíčně 
poskytovaná složka platu
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost 
nad stanovený rozsah

§ 132 zákoníku práce

§ 23 zákona o pedagogických pracovnících
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

• Pedagogickému pracovníkovi přísluší 

• za hodinu přímé pedagogické činnosti vykonávané přímým působením na 
vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě 
zvláštního zákona, 

• kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy podle 
zvláštního právního předpisu, 

• příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. 
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

„přespočetné hodiny“

princip odměňování 

„přespočetná 
hodina“ 

odpracována

zbytek týdne: 

počet odučených hodin = týdenní rozsah PPČ

součet odučených hodin a hodin považovaných za odučené = týdenní rozsah PPČ 

co se považuje za výkon 
přímé pedagogické 

činnosti?
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

§ 348 odst. 1 zákoníku práce

Za výkon práce se považuje doba 
a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby 

pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem 
sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro 
nepříznivé povětrnostní vlivy, 

b) dovolené, 
c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve 

svátek, 
d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší 

náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. 
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1 2 3 4 5 6

út 7 8 9 10 11 12

st 13 14 15 16 17 18 19

čt 20 21 22 23 24 25

pá 26 27 28 29 30 31 32

proplacena
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1 2 3 4 5 6

út 7 8 9 10 11

st 12 13 14 15 16 17

čt 18 19 20

pá 21 22 23

proplacena
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1 2 3 4 5 6

út 7 8 9 10 11

st 12 13 14 15 16 17

čt 18 19 20

pá 21 22 23
PI

24
PI

nejedná se o 
„přespočetnou“ hodinu

osobní příplatek

99

§ 2 odst. 6 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
zvýšení týdenního rozsahu PPČ 

stanoveného v příloze
o 1 hodinu

jedná se o 
„přespočetnou“ hodinu

200 % příplatek



Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1
samostudium

2
samostudium

3
samostudium

4
samostudium

5
samostudium

6
samostudium

út 7
lékař

8
lékař

9
lékař

10
lékař

11
lékař

st 12
svátek

13
svátek

14
svátek

15
svátek

16
svátek

17
svátek

čt 18
dovolená

19
dovolená

20
dovolená

pá 21 22 23

proplacena
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

po 1 2 3 4 5 6

út 7 8 9 10 11

st 12
dohled

13
dohled

14
dohled

15 16 17

čt 18 19 20

pá 21 22 23

neproplacena
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Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

• „přespočetné“ hodiny ≠ práce přesčas

• některé hodiny mohou být současně „přespočetné“ hodiny a práce 
přesčas

• odměna za „přespočetné“ hodiny – i vedoucí zaměstnanec

102



Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

Interní 
dokumentace

interní předpis

vnitřní platový 
předpis

ne

evidence pracovní 
doby

ano

§ 3 vyhlášky
č. 263/2007 Sb.

platový výměr ne
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Odměna
§ 134 zákoníku práce
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Odměna

• Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 
pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci 
odměnu.

odměna ≠ odměna při životním nebo pracovním jubileu a 
při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po 
nabytí nároku na starobní důchod 

(pracovní podmínky zaměstnanců, § 224 zákoníku práce)
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Odměna

• Pedagogická intervence

• Poskytování bez zbytečného odkladu – od 12. 4.

• Lze odměnit pedagogickou intervenci v dubnu osobním příplatkem?
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Odměna

Interní 
dokumentace

interní předpis

vnitřní platový 
předpis

ano

kritéria

evidence pracovní 
doby

ne

platový výměr ne
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Shrnutí
zodpovědné čerpání finančních prostředků

odměňování výše činnost zaměstnavatele

Práce přesčas plat za práci 
přesčas

nelze se odchýlit od zákoníku 
práce
(část plat. tarifu … + 
příplatek 25 %, 50 % průměr. 
hodinového výdělku)

plánování, nařízení 
práce přesčas

Kvalitní práce, větší 
rozsah práce

osobní 
příplatek

uvážení zaměstnavatele, 
„limity“(až 50 %/100 % 
platového tarifu nejvyššího 
platového stupně)

kritéria hodnocení kvality, 
většího rozsahu práce v 
interním předpisu

PPČ nad stanovený rozsah příplatek za 
PPČ nad 
stanovený 
rozsah

nelze se odchýlit od zákoníku 
práce (dvojnásobek 
průměrného hodinového 
výdělku)

plánování, nařízení PPČ nad 
stanovený rozsah

Mimořádný, zvlášť 
významný pracovní úkol

odměna uvážení zaměstnavatele obecné označení úkolu v 
interním předpisu
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Děkujeme za pozornost 
a přeji hodně úspěchů!

www.monikapuskinova.cz

puskinova@monikapuskinova.cz
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