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RED IZO 600006352
Roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a limit počtu zaměstnanců stanovené 

ministerstvem pro vybrané školy a školní družinu na rok 2021 včetně parametrů 
pro financování pedagogických pracovníků 

Podrobný postup stanovení roční výše finančních prostředků pro školy a školní družiny zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným
svazkem obcí podle § 161 odst. 3 školského zákona je uveden v příloze „Metodika pro stanovení objemu finančních prostředků pro
RgŠ ÚSC" k materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021", č.j. MSMT-
203/2021.

Tabulka 1 - Souhrnná data za subjekt

Neinvestiční 
výdaje v Kč

v tom
Limit počtu 

zaměstnancůProstředky na 
platy v Kč

Odvody Ostatní
neinvestiční 
výdaje v Kčpojistné FKSP

29 254 038 21 167 738 7 154 695 423 355 508 250 37,0335

Krajský úřad stanoví další finanční prostředky a limity počtu zaměstnanců, a to na1:
 - činnost školských zařízení (s výjimkou pedagogické práce ve školní družině),
 - podpůrná opatření,
 - OON na pedagogickou práci, pokud škola či školní družina nepřekročí PHmax nebo PHAmax.

Tabulka 2 - Prostředky na platy a ostatní neinvestiční výdaje vč. limitu počtu zaměstnanců 
v členění podle součástí školy / školského zařízení

Součást 
subjektu

Prostředky na platy 
PP bez AP v Kč

Limit 
počtu

PP 
bez 
AP

Prostředky na platy 
AP v Kč Limit 

počtu
AP

Prostředky 
na platy 

NPZ v Kč

Limit 
počtu
NPZ

Ostatní 
neinvestiční 
výdaje v Kč

v tom v tom
platové
tarify

nadtarifní 
složky platu

platové
tarify

nadtarifní 
složky platu

Ředitelství × × × × × × 1 234 470 3,0739 ×
Pracoviště × × × × × × 0 0,0000 ×

SŠ 13 758 919 4 758 097 29,2624 0 0 0,0000 1 416 252 4,6972 508 250

Tabulka 3 - Parametry PHmax / PHAmax, PHškoly / PHasistent a s nimi souvisejících úvazků pedagogů
podle údajů vykázaných školami / školní družinou ke školnímu roku 2020/21

Součást 
subjektu

PHškoly 
(PHasistent)

PHmax 
(PHAmax)

Úvazky 
vykázané

Úvazky 
financované

SŠ 576,3200 648,0000 29,3100 29,2624

Vysvětlivky k údajům v tabulce 1: 
Neinvestiční výdaje jsou určeny součtem prostředků na platy, odvodů na pojistné a FKSP a ostatních neinvestičních výdajů
uvedených v tabulce 1. Prostředky na platy jsou určeny součtem prostředků na platy PP a prostředků na platy NPZ pro všechny
druhy škol a školní družinu uvedené v tabulce 2. Odvody na pojistné jsou ve výši 33,8 % z prostředků na platy. Odvody na FKSP
(příděl do FKSP) jsou ve výši 2 % z prostředků na platy. Ostatní neinvestiční výdaje jsou určeny součtem ostatních neinvestičních
výdajů všech druhů škol uvedených v tabulce 2. Limit počtu zaměstnanců je určen součtem součtu limitu počtu PP bez AP a limitu
počtu AP za jednotlivé druhy škol a školní družinu a součtu limitu počtu NPZ na ředitelství, další pracoviště a třídy/žáky/studenty za
jednotlivé druhy škol uvedené v tabulce 2. 

Vysvětlivky k údajům v tabulce 2: 
Použité zkratky: PP – pedagogičtí pracovníci, AP – asistenti pedagoga, NPZ – nepedagogičtí zaměstnanci. 
V tabulce 2 jsou uvedeny údaje za pedagogické pracovníky, zvlášť na PP bez AP a AP, a za nepedagogické zaměstnance. Údaje za
AP se týkají pouze škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
Prostředky na platy PP zahrnují prostředky na platové tarify a nadtarifní složky platu (tj. ostatní nárokové a nenárokové složky
platu) pro pedagogické pracovníky. Pro MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatoře jsou tyto prostředky určeny úvazky financovanými (viz
tabulka 3), prostředky na platové tarify pak odpovídají vykázaným údajům ve výkazu P 1c-01 v oddílech IVa a IVc2 podle platových
tříd a platových stupňů a prostředky na nadtarifní složky platu určují normativy stanovené ministerstvem.  
Limit počtu PP pro MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatoře (tj. Limit počtu PP bez AP a Limit počtu AP) je určen vykázanými údaji ve
výkazu P 1c-01 v oddíle IVa, tj. "úvazky vykázané" (viz tabulka 3); v případě, že jsou v tabulce 3 úvazky financované nižší než
úvazky vykázané, je limit počtu PP bez AP nebo limit počtu AP určen vykázanými údaji v oddílech IVa a IVc, tj. jsou zahrnuty také
odpočty hodin (mínusové hodnoty) z oddílu IVc.  
Prostředky na platy NPZ a Limit počtu NPZ jsou určeny na základě normativů stanovených ministerstvem a odpovídajících údajů
vykázaných ve výkonových výkazech.  
Ostatní neinvestiční výdaje jsou určeny na základě normativů stanovených ministerstvem a odpovídajících počtů dětí, žáků
a studentů vykázaných ve výkonových výkazech. 
Poznámka: všechny prostředky na platy uvedené v tabulce 2 jsou bez odvodů. 

Vysvětlivky k údajům v tabulce 3: 
V tabulce 3 jsou uvedeny údaje rozhodné pro určení prostředků na platy PP bez AP, prostředků na platy AP, limitu počtu PP bez AP
a limitu počtu AP pro MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatoře. PHškoly, PHasistent – určeno na základě vykázaných údajů ve výkazu
P 1c-01 v oddílech IVb a IVc. PHmax, PHAmax – určeno na základě vykázaných údajů v příslušných výkonových výkazech
a příslušných právních předpisů. Úvazky vykázané – určeno na základě vykázaných údajů ve výkazu P 1c-01 v oddíle IVa. Úvazky
financované – určeno na základě vykázaných údajů ve výkazu P 1c-01 v oddílech IVa a IVc. 
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Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-
skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi 

1 Jedná se o finanční prostředky vycházející z krajských normativů stanovených krajským úřadem dle vyhlášky č. 310/2018 Sb. na
financování činnosti školských zařízení s výjimkou pedagogické práce ve školní družině (např. zařízení školního stravování, školní
klub, domov mládeže, internát, školské poradenské zařízení, středisko praktického vzdělávání, dětský domov apod.), o finanční
prostředky na podpůrná opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a o OON, pokud v oddíle VIII výkazu
P 1c-01 škola k 30.9.2020 a školní družina k 31.10.2020 vykázala jejich PPČ a pokud škola či školní družina nepřekračuje součtem
hodin PPČ v oddílech IVb, IVc a VIII PHmax či PHAmax uvedené v tabulce 3. 
2 V odd. IVb je uveden rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů ve vybraných
druzích škol a školní družině. V odd. IVc se uvádějí hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené
nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů ve vybraných druzích škol a školní družině, a dále se zde uvádějí
mínusovou hodnotou hodiny výuky nad rámec rámcového vzdělávacího programu (např. hodiny nepovinných předmětů).
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