Změny financování
regionálního školství
SEMINÁŘE PRO ORP A KÚ K VÝKAZNICTVÍ, ČERVEN 2019

Aktuální stav přípravy změny financování RgŠ
 zákon č. 167/2018 Sb. posunul účinnost změny financování
o 1 rok, tj. na 1. ledna 2020
 rok 2019 – přechodový rok
financování jako doposud (republikové a krajské normativy)
doplněny 3 nové jednoroční rozvojové programy:
od 1. 1. 2019
◦ RP na vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogů v MŠ, ZŠ, ŠD a SŠ – peníze jsou již na školách
◦ RP pro MŠ (překryv a rozšíření provozu MŠ)
od 1. 9. 2019
◦ RP pro ZŠ a SŠ na zohlednění náběhu PHmax

Současný systém financování RgŠ
tzv. přímé výdaje na vzdělávání jsou obecním a krajským školám a školským
zařízení poskytovány podle skutečného počtu dětí, žáků a studentů uvedeného ve
školní matrice pro daný školní rok
krajské normativy – stanoví jednotlivé krajské úřady podle kritérií vymezených
vyhláškou o krajských normativech
MŠMT mezi jednotlivé krajské úřady rozděluje „balík“ peněz na přímé výdaje na
vzdělávání prostřednictvím tzv. republikových normativů – objem výdajů
připadajících na 1 dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti
předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání
značné mezikrajové rozdíly ve výši krajských normativů pro obdobné činnosti

V současném systému není nijak zohledněno věkové složení pedagogů dané
školy mající přímý vliv na výši tarifní části platů a fakticky snižující objem
prostředků, který řediteli školy zůstane na další (zejména motivační) složky platu.

Ředitel školy fakticky přizpůsobuje rozsah poskytovaného vzdělávání objemu
peněz na přímé výdaje na vzdělávání na daný kalendářní rok (samozřejmě při
respektování právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů).
Stávající systém negativně působí na kvalitu poskytovaného vzdělávání (střední
odborné školy). Školy v zájmu získání žáků (a tedy prostředků státního rozpočtu)
snižují nároky na kvalitu „na vstupu“ do vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní
zkouškou a naplňují třídy žáky na nejvyšší přípustnou míru.

Hlavní cíle změny financování
Více vyrovnat mezikrajové rozdíly ve financování regionálního školství
Oddělit objem finančních prostředků pro školy zřizované obcemi a svazky obcí
od prostředků pro školy zřizované kraji

Výše uvedené prostřednictvím centralizace značné části kompetencí v dané
oblasti zpět na MŠMT
Zprůhlednit podmínky financování pro ředitele škol

Otevřít prostor pro zvýšení kvality vzdělávání v důsledku možnosti menšího
počtu dětí a žáků ve třídě bez negativního dopadu do financování

Základní principy nového financování
Nemění se celý systém
Zásadní změna financování u pedagogické práce ve vybraných druzích škol a školních družinách
– kombinace nákladového a normativního financování
Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v
MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích a zajistí tak školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní
výuky i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků.
Zásadní změnu představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a
konzervatořích. Pro jednotlivé obory vzdělání, MŠ a ŠD je závazným právním předpisem (nařízení vlády a
vyhlášky) stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.

Nepedagogická práce se financuje zejména prostřednictvím normativů na ředitelství, třídu,
odloučené pracoviště – zohledňuje se spolupráce obcí (svazkové školy)
Stanoví se centrální normativy pro VOŠ, ZUŠ, ONIV – na žáka, dítě, studenta
Financování podpůrných opatření se nemění
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Pedagogická práce a PHmax
Zásadní význam stanovení PhMax
PHmax = maximální počet hodin výuky ve třídě/oddělení hrazený ze státního rozpočtu
Hodnoty PHmax jsou stanoveny právními předpisy (pro ZŠ a SŠ a konzervatoře nařízením vlády, pro
MŠ a ŠD příslušnou vyhláškou) – vychází z RVP

Stanovené PHmax garantují ředitelům škol dlouhodobější plánování
Peníze obdrží škola podle skutečného PHškoly, PHmax je limitní hodnota, kterou pro účely
financování není vhodné překročit
Skutečnost musí být:

správně vykázaná
v souladu s právními předpisy a
nepřekračovat PHMax

Aktuálně připravované změny právních předpisů související se změnou financování

„legislativní balíček“ týkající se PHasistent pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9
školského zákona

Rozpis rozpočtu z krajského úřadu na školy
a školská zařízení
Rozpis rozpočtu bude na stejném principu jako dosud (krajské úřady – do rozpočtů
jednotlivých krajských a obecních škol a školských zařízení), ale
krajský úřad finanční prostředky rozepisuje a poskytuje školám a školním družinám
ve výši stanovené ministerstvem
krajský úřad může upravit škole výši přidělených prostředků státního rozpočtu
pouze v případě, že v rámci ověření správnosti údajů vykazovaných jednotlivými
školami zjistí důvodný rozdíl mezi vykázaným a skutečným stavem nebo v případě
zásadní meziroční změny
škola dostane 1 balíček peněz – závazné ukazatele jako dosud (limity mzdové
regulace)

Rozpis rozpočtu bude z KÚ na jednotlivé školy a školská zařízení proveden
v obdobných termínech jako dosud, ale
 již na konci ledna budou školy znát své PHŠkoly a PHMax, z toho vyplývající výši
úvazků financovatelných ze státního rozpočtu, popřípadě jejich krácení
 již na konci ledna budou školy vědět, na kolik úvazků pedagogů získají vedle
skutečného objemu na platové tarify normativ na další nárokové složky platu a
normativ na nenárokové složky platu
 již na konci ledna budou školy znát konkrétní finanční parametry nepedagogické
práce ve školách

Výhody nového systému financování MŠ, ZŠ
a školních družin
Umí řešit různé platové zařazení pedagogických pracovníků
Vylučuje naprostý nedostatek prostředků na nárokové a nenárokové
složky platu u školy splňující podmínky stanovené právními předpisy a
nepřekračující PHmax
Snižuje ekonomickou administrativu (účelové znaky), nikoliv však
výkaznickou
Zvyšuje požadavky na správné vykazování – potřeba vyšší míry dohledu
nad správností vykazovaných dat od KÚ, ORP, nutná větší metodická
podpora ČŠI
Snižuje závislost objemu finančních prostředků státního rozpočtu
poskytnutých škole na počtu dětí a žáků

Nevýhody nového systému financování MŠ,
ZŠ a školních družin
Výhody mohou být i nevýhodou (například mladý pedagogický
sbor) – fixace stávajícího platového systému ve veřejné správě
Zatím neumožňuje hradit z přímých výdajů na vzdělávání některé
pedagogické pozice (školní psycholog, speciální pedagog mimo školy
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) - věc další právní úpravy
po ukončení financování ze zdrojů OP

Vykazování statistických dat
Vykazují se výkonová a personální data na základě vyhlášky č. 364/2005 Sb.
Vyžaduje velký důraz na správnost vykázaných dat – odpovědnost ředitele školy
či školského zařízení

Chybně vykázaná data v neprospěch školy – škola neobdrží dostatek finančních
prostředků
Chybně vykázaná data ve prospěch školy – hrozí neoprávněné čerpání
finančních prostředků
Ověření správnosti dat – intenzívnější činnost KÚ, ORP, metodicky ČŠI

Role obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
§ 161c odst. 7 školského zákona – OÚ ORP v souladu se zásadami stanovenými
MŠMT (Směrnice č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019)předkládají KÚ
návrhy rozpisu rozpočtu prostředků z rezervy pro právnické osoby zřizované obcí
nebo svazkem obcí
Institut tzv. dohodovacího řízení zůstává zachován, mění se charakter –
zejména u pedagogické práce
§ 161c odst. 11 školského zákona – OÚ ORP ověřuje správnost údajů
předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem
obcí podle § 161c odst. 9 ŠZ (predikce změny pro následující školní rok) a podle
§ 28 odst. 5 (dokumentace škol a školských zařízení)

Směrnice MŠMT
SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11.
dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního
rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 „článek II Příprava rozpisu přímých výdajů

(1) V rámci předávání údajů právnickými osobami podle § 28 odst. 5 školského zákona
a) krajský úřad ověří správnost vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků
poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným příslušným
krajem,
b) obecní úřad ověří správnost vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků
poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým osobám zřizovaným obcí nebo
svazem obcí ve své územní působnosti.

(2) Předmětem ověření podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou

a) u školních družin zejména doba provozu, počet oddělení a počet vychovatelů financovaných ze
státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané,
b) u mateřských škol zejména doba provozu, počet jednotlivých pracovišť, počet tříd a počet
učitelů financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané,
c) u základních škol zejména počet tříd a počet učitelů financovaných ze státního rozpočtu
přepočtený na plně zaměstnané,
d) u středních škol zejména počet tříd v jednotlivých oborech vzdělání a počet učitelů
financovaných ze státního rozpočtu přepočtený na plně zaměstnané.
(3) Způsob ověření podle odstavce 1 písm. a) stanoví krajský úřad. Způsob ověření podle odstavce
1 písm. b) stanoví obecní úřad.“

„(4) V rámci přípravy rozpisu přímých výdajů
a) krajský úřad ověří, zda nedošlo ke změnám vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis
finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým
osobám zřizovaným příslušným krajem,
b) obecní úřad ověří, zda nedošlo ke změnám vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis
finančních prostředků poskytovaných podle § 161 školského zákona jednotlivým právnickým
osobám zřizovaným obcí nebo svazkem obcí ve své územní působnosti; zjištěné rozdíly oproti
jednotkám vykázaným právnickými osobami oznámí obecní úřad příslušnému krajskému úřadu.
(5) Způsob ověření podle odstavce 4 písm. a) a b) a oznámení podle odstavce 4 písm. b) stanoví
krajský úřad.“

 „Čl. VIII Zohlednění objektivních specifických potřeb právnických osob
(1) Na návrh právnické osoby zřizované obcí či svazkem obcí, která považuje rozpis přímých
výdajů podle čl. III a IV s výjimkou finančních prostředků stanovených ministerstvem podle § 161
odst. 3 písm. a) školského zákona a s výjimkou rozpisu přímých výdajů na podpůrná opatření za
nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a rámcových
vzdělávacích programů, popřípadě schválených učebních dokumentů, projedná obecní úřad s
touto právnickou osobou
a) finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích právnické osoby na příslušný
kalendářní rok, která umožňuje posouzení vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a
jednotlivých složek jejich platů očekávaného v příslušném kalendářním roce ve vazbě na
skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním
roce, stávajícím školním roce a očekávaný vývoj výkonů v následujícím školním roce (dále jen
„finanční rozvaha“),
b) porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů a
c) návrhy právnické osoby na odstranění disproporcí, předložené právnickou osobou obecnímu
úřadu v termínech stanovených krajským úřadem.

(2) Obecní úřad předloží projednané a objektivizované finanční rozvahy jednotlivých právnických
osob podle odstavce 1 včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů podle čl. III a IV a
návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh rozpisu rezervy pro právnické
osoby zřízené obcí nebo svazkem obcí na příslušný kalendářní rok. Zároveň krajskému úřadu
předloží o jednotlivých právnických osobách doplňující údaje, které obsahují:
a) strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů v jednotlivých školách a školských
zařízeních, jejichž činnost tato právnická osoba vykonává,

b) výkony stávajícího školního roku a výhled změn výkonů od následujícího školního roku a
c) další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky zajištění některých
činností službou či vlastními zaměstnanci.“

Výkaz P 1c-01 – význam dat
Oddíl IVa, IVc => stanovení počtu pedagogických pracovníků a objemu finančních prostředků na
platové tarify
hodiny uvedené v oddíle IVc budou přepočítány na úvazky – přepočet uveden v metodickém pokynu k tomuto
výkazu
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
pro stanovený počet pedagogů bude počítán objem finančních prostředků na nadtarifní složky platu

Oddíl IVb, IVc => stanovení PHškoly/PHdružiny (tj. skutečného rozsahu přímé pedagogické činnosti)
porovnání s PHmax
PHškoly je větší než PHmax => objem finančních prostředků pro pedagogické pracovníky bude poměrně krácen

Oddíl VIII => rozsah přímé pedagogické činnosti konané v rámci dohod => oprávněný požadavek školy
na zvýšení rozpočtu v ukazateli OON (KÚ) - pouze do výše rozdílu PHmax a PHškoly

Výkaz P 1c-01 – kontrola dat
Druh činnosti
mateřské školy – 11, 51, 61, 62, 63
základní školy – 21, 52, 64, 65 a školní družina – 81
střední školy a konzervatoře – 34, 56, 66, 42, 53

Zdroj financování
kód 11 u vybraných profesí dle druhu činnosti vstupuje do financování
škola či školní družina má nějaká podpůrná opatření, ale nevykazuje kód 12 (možnost zahrnutí do úvazku)
škola má projekty financované z ESF, ale nevykazuje kód 13

Skupina profesí pedagogických pracovníků
asistent pedagoga v běžné třídě (4) – zdroj financování 12
asistent pedagoga ve speciální třídě (0) – zdroj financování 11
učitel předmětu řízení motor. vozidel v prakt. vyučování (9) – zdroj financování 11 (pouze pokud škola tyto
učitele má)

Výkaz P 1c-01 – kontrola dat
Rozsah přímé pedagogické činnosti – oddíl IVb
zda jsou u ředitele, zástupce ředitele apod. vykázány snížené počty hodin PPČ (nařízení vlády č. 75/2005 Sb.),
tj. průměr hodnoty PPČ vykázaných v odd. IVb na jednoho pedagoga je menší než PPČ učitele (MŠ 31h, ZŠ 22h,
SŠ 21h,…)

Hodiny přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu – oddíl IVc
zda uvedený počet hodin není neobvykle vysoký
zda uvedený záporný odpočet nezpůsobí příliš nízké celkové PHškoly

Průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti konaných v rámci dohod mimo pracovní
poměr – oddíl VIII
Celkový počet hodin PPČ v těchto třech oddílech odpovídá dané organizaci školy či školní družiny
(srovnání s ostatními školami a školními družinami) – stejný počet hodin jako v rozvrhu hodin

Výkaz R 13-01 o ředitelství
Jedná se o jedinou mateřskou školu v obci (záhlaví) => určí se minimální průměrný počet dětí na
třídu podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. => vliv na krácení PHmax u mateřských škol, které mají
zřizovatelem povolenu výjimku z nejnižšího počtu
zda odpovídá skutečnosti

Počet samostatných pracovišť (oddíl III) => stanovení počtu nepedagogů
zda odpovídá skutečnosti dle definice

Výkaz S 1-01 o mateřské škole
Doba provozu a počet tříd (za každé pracoviště zvlášť) => stanovení PHmax
Počet speciálních tříd => zvýšení PHmax na překryv učitelek

Počet tříd a dětí ve škole => posouzení, zda je škola tzv. na výjimku podle § 23 odst. 4 školského
zákona => škola má nižší počty dětí než stanovují právní předpisy => stanovené PHmax bude kráceno
Počet tříd a dětí ve škole => stanovení počtu nepedagogů
Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách (oddíl IX) a naplněnost běžných
tříd => vliv na zvýšení objemu finančních prostředků na nenárokovou složku platu

Výkaz M 3 o základní škole
Počet tříd a žáků celkem, počet tříd a žáků na 1. stupni (oddíl III) => stanovení PHmax a počtu
nepedagogů
zejména u malotřídních škol s třídami pouze 1. stupně (tj. v některých ročnících jsou uvedeni žáci, ale není
uvedena třída)

Přehled tříd (oddíl X) => stanovení PHmax speciálních tříd a počtu nepedagogů
Počet žáků plnících PŠD podle § 38 a § 41 školského zákona (oddíl XIII) => zvýšení PHmax

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách (oddíl IX) a naplněnost běžných
tříd => vliv na zvýšení objemu finančních prostředků na nenárokovou složku platu

Výkaz S 4c-01 o přípravné třídě ZŠ a o přípravném
stupni ZŠ speciální
Počet tříd a dětí v přípravném stupni/přípravné třídě (oddíl III) => stanovení PHmax a počtu
nepedagogů

Výkaz S 4-01 MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení
Identifikace typu školy (záhlaví výkazu) => MŠ – vliv na počet nepedagogů, ZŠ – vliv na PHmax a
počet nepedagogů
Identifikace (při nemocnici, při dětské léčebně, při dětské ozdravovně nebo při dětské psychiatrické léčebně)
odpovídá skutečnosti

Mateřská škola – počet tříd (oddíl III) => stanovení PHmax a počtu nepedagogů
počet tříd odpovídá předchozím školním rokům

Základní škola – počet tříd a počet žáků 1. a 2. stupně (oddíl III) a průměrný počet žáků 1. a 2. stupně
za uplynulý školní rok (oddíl I) => stanovení PHmax a počtu nepedagogů
počet tříd odpovídá předchozím školním rokům
Poznámka: rozhodný počet žáků vychází z vyšší hodnoty z oddílu I a III

Výkaz Z 2-01 o školní družině
Počet oddělení (oddíl I) => stanovení PHmax
odpovídá vyhlášce č. 74/2005 Sb.

Počet oddělení a zapsaných účastníků k pravidelné denní docházce, z toho z 1. stupně základní školy
(oddíl I) a je-li družina při základní škole, pak i související údaje o počtech běžných tříd (výkaz M 3,
oddíl III) => kontrola minimálních počtů účastníků na oddělení podle vyhlášky 74/2005 Sb. => družina
má nižší počty dětí než stanovují právní předpisy => stanovené PHmax bude kráceno
Počet zapsaných účastníků se zdravotním postižením v odděleních, kteří nejsou v oddělení pro žáky
uvedené v § 16 odst. 9 (oddíl IX) a naplněnost běžných oddělení => vliv na zvýšení objemu finančních
prostředků na nenárokovou složku platu

Výkaz M 8 o střední škole
Přehled tříd (oddíl X) => stanovení PHmax a počtu nepedagogů
víceoborové třídy v 1. a 2. ročníku jsou v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Počet žáků v distanční formě vzdělávání (oddíl VII) => stanovení PHmax a počtu nepedagogů na
ředitelství školy

Počet žáků plnících PŠD podle § 38 a § 41 školského zákona (oddíl XIII) => zvýšení PHmax
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách (oddíl IX) a naplněnost běžných
tříd => vliv na zvýšení objemu finančních prostředků na nenárokovou složku platu

Výkaz M 9 o konzervatoři
Počty žáků vzdělávajících se v jednotlivých ročnících v konkrétním oboru dle formy vzdělávání (oddíl
VII) => stanovení PHmax a počtu nepedagogů
Počet žáků plnících PŠD podle § 38 školského zákona (oddíl XIII) => zvýšení PHmax
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách (oddíl IX) => vliv na zvýšení
objemu finančních prostředků na nenárokovou složku platu

Výkaz M 10 o vyšší odborné škole
Počty studentů v konkrétním oboru dle formy vzdělávání (oddíl VII) => stanovení počtu pedagogů a
nepedagogů

Výkaz S 24-01 o základní umělecké škole
Počty žáků dle oborů vzdělání (oddíly II až V) => stanovení počtu pedagogů a nepedagogů

Závěrem
účinnost nového systému – 1. leden 2020
příprava na nový systém z různých pohledů (výkaznictví, rozvojové
programy k vyrovnání mezikrajových rozdílů, metodická příprava)
spuštění podmíněno vytvořením podmínek na straně státního
rozpočtu jako celku

dílčí proměna rolí jednotlivých aktérů, jejich očekávání a strategie

