
 

PRACOVNÍ DOBA

DOVOLENÁ

INDISPOZIČNÍ VOLNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
je zaměstnavatelem, který svým
zaměstnancům poskytuje benefity, jejichž
cílem je zpříjemnit zaměstnancům nejen
pracovní, ale i osobní život. Níže naleznete
krátký přehled toho, co svým zaměstnancům
MŠMT nabízí a pokud se chcete na cokoli
zeptat, neváhejte se obrátit na tým odboru
personálního a státní služby. Rádi Vám                   
s čerpáním benefitů pomůžeme a poradíme.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

BENEFITY MŠMT 

Zaměstnanci mají nárok na čerpání 5 týdnů
dovolené na zotavenou ročně. 200 hodin dovolené     
s tím už se dá leccos podniknout!

Všem zaměstnancům je umožněna pružná pracovní
doba s pevným pracovním jádrem od 9 do 15 hodin,
v pátek pouze do 14 hodin.

Je rozumné myslet i trochu dopředu. Naši
zaměstnanci to vědí! Proto takřka 600 našich kolegů
čerpá příspěvek na penzijní připojištění, který může
činit až 800 Kč měsíčně.

Pro případ náhlé indispozice, je pro zaměstnance 
k dispozici rovněž až 5 dnů indispozičního volna
ročně, které mohou čerpat na základě oznámení
zaměstnavateli.

poskytované zaměstnancům



STRAVENKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC

Je tu září a Vy nemáte školku? Obraťte se na nás 
a společně můžeme zjistit, zda by Vám a Vašemu
dítku nevyhovovala právě naše školka.

Nejen jídlem sytý je člověk. Proto nabízíme i využití
kulturní a sportovní. V letošním roce pro Vás
připravujeme zbrusu novou Cafeterii. 

Ministerstvo v době letních a podzimních prázdnin
pořádá pro děti zaměstnanců příměstské tábory      
s výrazným finančním zvýhodněním. A nejlepší
recenzí toho, o jak skvělé tábory se jedná, jsou naši
malí táborníci, kteří se každý rok rádi vracejí.

BENEFITY MŠMT 

Když jsme najedení, jsme spokojení, to ví každý. I my
to víme, proto mají naši zaměstnanci po 3 hodinách
strávených na pracovišti nárok na stravenku               
 v hodnotě 100 Kč. A restaurací, nebo alespoň
výdejních okének v okolí našich pracovišť, kde lze
stravenku využít, je nespočet.

V mimořádně závažných případech a při řešení
složitých neočekávaných životních situací poskytuje
ministerstvo půjčku až do výše 30 000 Kč (dle typu
situace).

SYSTÉM CAFETÉRIA



 

ZAPŮJČKY NA BYTOVÉ ÚČELY

SLUŽEBNÍ VOLNO K INDIVIDUÁLNÍM
STUDIJNÍM ÚČELŮM

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

ODMĚNY K VÝROČÍM

MŠMT v souladu s Kolektivní smlouvou a kolektivní
dohodou a Zásadami pro tvorbu a používání FKSP
odměňuje zaměstnance při jejich
pracovních/služebních a životních výročích. 

Naši kolegové jsou ze všech koutů České republiky
a pro ty, kteří mají trvalý pobyt mimo Prahu,
Ministerstvo umožňuje ubytování hotelového typu 
v objektu CDMS Krystal, Praha 6 - Veleslavín.
Neváhejte se obrátit na kolegy z kanceláře státního
tajemníka, kteří Vám dají podrobné informace.

BENEFITY MŠMT 

Zaměstnanci mají možnost využít Comfort Care, 
a. s., smluvního poskytovatele pracovnělékařských
služeb ministerstva, i jako svého registrujícího
lékaře. 

Čeká Vás úřednická zkouška, nebo potřebujete
nastudovat novelizaci zákona, se kterým denně
pracujete? Nezoufejte, pro všechny státní
zaměstnance je tu k tomuto účelu až 6 dní
studijního volna ročně. 

Zařizujete nebo rekonstruujete bydlení? Pak by Vás
mohlo zajímat, že ministerstvo poskytuje svým
zaměstnancům bezúročnou zapůjčku na bytové
účely až do výše 50 000 Kč.


