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Základní principy 

rozpisu a přidělení finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje škol a školských 

zařízení Zlínského kraje   
 

 

 

 

 

 

I. Obecná východiska  

 

Všechny školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná ÚSC hospodaří jako neziskové příspěvkové 

organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „školský zákon“). 

 

Na hlavní činnost, kterou je výchova a vzdělávání žáků, jejich ubytování a stravování, je jim 

poskytován neinvestiční příspěvek v rozpisu na závazné ukazatele: 

 

- limit prostředků na platy  

- limit prostředků na ostatní osobní náklady  

- limit prostředků na přímé ONIV  

- limit počtu zaměstnanců. 

 

 

Platy, ostatní osobní náklady a ostatní přímé neinvestiční výdaje jsou tzv. přímými vzdělávacími 

výdaji a jsou definovány ve školském zákoně. 

Dotace na přímé vzdělávací výdaje jsou přidělovány z MŠMT ČR a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 

školství, mládeže a sportu (dále jen krajský úřad) je přerozděluje na školy a školská zařízení zřizovaná 

Zlínským krajem (§ 160 odst. 1 písm. d zákona) a na školy a školská zařízení zřizovaná obcemi 

Zlínského kraje (§ 160 odst. 1 písm. c zákona).  

 

V rámci přidělených prostředků z MŠMT krajský úřad poskytuje dotaci také soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením Zlínského kraje v souladu s již zmiňovaným školským zákonem,  

§ 162, a se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením. 

 

Nezbytnou podmínkou k přidělení prostředků na přímé vzdělávací výdaje je zápis ve školském rejstříku. 

 

Základní principy rozpisu a přidělení finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje škol a školských 

zařízení zřizovaných územně samosprávnými celky Zlínského kraje jsou v souladu s vyhláškou  

č. 492/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele 

rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli 

a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich 

zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech). 
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II. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 

 

Základním kritériem, podle kterého se řídí výše poskytnutého příspěvku, jsou výkony organizace. 

Jednotkou výkonu je:  

 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě 

s polodenním provozem, 

 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu 

nepřevyšující 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo 

příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou 

osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu, 

 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně, 

 1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,  

 1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni, 

 1 žák v základní škole speciální,  

 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, 

 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání  

v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu 

v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního 

vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě 

vzdělávání, 

 1 žák kursu pro získání základního vzdělání, 1 žák kursu pro získání základů vzdělání, 

 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň 

vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání 

v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před 

zahájením plnění povinné školní docházky, 

 1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání, 

 1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, 

poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání 

a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské poradenské zařízení poskytuje tyto 

služby zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, 

 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti,  

 1 přepočtený žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní škole 

speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících 

ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře, 

 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce, 

 1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole 

speciální, nebo 1 dítě ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, 

 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň 

vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní 

škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování 
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      1. je poskytován oběd, 

      2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo, 

      3. je poskytován alespoň oběd a večeře, 

      4. jsou poskytovány stravovací služby kromě oběda, 

 

 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává 

      1. v základní škole, střední škole nebo konzervatoři, 

      2. ve vyšší odborné škole, 

 

 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává 

      1. v základní škole speciální, ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu         

          na vzdělávání v základní škole speciální, nebo ve škole samostatně zřízené pro děti nebo       

         žáky s těžkým zdravotním postižením, 

      2. ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdravotním postižením, 

 

 1 lůžko z celkové lůžkové kapacity zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné  

v diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech se školou  

a v dětských domovech, případně zletilé nezaopatřené osoby po ukončení výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. 

 

 

Financované výkony však nesmí být nikdy vyšší než schválené kapacity uvedené ve školském rejstříku. 
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III. Rozpis mzdových prostředků  

 

Rozpis mzdových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro jednotlivé školy a školská zařízení 

zřizované obcí nebo krajem se provede prostřednictvím krajských normativů neinvestičních výdajů 

připadajících na jednotku výkonů. Hodnoty normativů jsou uvedeny v příloze č. 1.  

  

Jednotlivé krajské normativy NIV vychází z následujících ukazatelů: 

- průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek pedagogického 

pracovníka (Np) 

- průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek nepedagogického 

pracovníka (No) 

- průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp) 

- průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po). 

 

 

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického (Np) a nepedagogického 

zaměstnance (No) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech i formách studia 

škol a školských zařízeních stanoví krajský úřad z průměrných hodnot jednotlivých komponent 

předchozího roku. 

 

Ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp) a ukazatel průměrné měsíční 

výše platu nepedagogického pracovníka (Po) stanovil krajský úřad v jednotlivých druzích a typech škol, 

studijních a učebních oborech škol z průměrné měsíční výše tarifních platů, náhrad za dovolenou  

a dalších složek platů vyplácených dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., dosažené v rámci kraje 

v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol za uplynulý kalendářní rok. 

Nenároková složka platu je stanovena absolutní částkou na l normativního pracovníka a vychází 

z disponibilního množství přidělených prostředků. Do ukazatelů průměrné výše platu se nezahrnují platy 

za práci přesčas a za konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo 

pedagogicko-psychologické činnosti nad stanovený rozsah.  

 

 

Normativní počet zaměstnanců je dán vztahem: 

 

pro pedagogické pracovníky:   pro nepedagogické pracovníky: 

                                                                         

NPp =  V/Np             NPo = V/No 

 

kde V jsou výkony. 

Normativní roční objem prostředků na mzdy se stanoví následovně: 

 

MP = 12 x (NPp x Pp + NPo x Po)     
 

kde MP je roční limit mzdových prostředků. 

 

U základních škol tvořených pouze třídami prvního stupně, mateřských škol, základních škol 

speciálních, zařízení školního stravování a školních družin, která těmto školám zabezpečují služby,  

s celkovým normativním počtem zaměstnanců 10 a méně se v ukazateli průměrné měsíční výše platu 

pedagogického pracovníka v případě ZŠ a MŠ a v ukazateli průměrné měsíční výše platu 

nepedagogického pracovníka v případě zařízení školního stravování bez součásti MŠ a ZŠ zohlední 

zvyšování průměrné výše příplatku za vedení v závislosti na snižování počtu zaměstnanců právnické 

osoby tak, že před dosazením do vzorce MPp = 12 x NPp  x Pp nebo MPo = 12 x NPo x Po se hodnoty 

Pp, Po povýší následovně: 
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Pro MŠ a ZŠ: 

 

Pro samostatné školní jídelny: 

počet žáků 
Pp MŠ 

navýšit o 

Pp ZŠ 

navýšit o 

počet 

stravovaných  

žáků 

Po navýšit o 

1 až 10 3 068 3 068 1 až 40 3 010 

11 až 20 1 653 1 653 41 až 80 1 343 

21 až 30 1 102 1 028 81 až 140 788 

31 až 40 771 717 141 až 190 508 

41 až 50 551 518 191 až 240 343 

51 až 60 425 386 241 až 290 188 

61 až 70 330 287 291 až 340 108 

71 až 80 235 235 nad 340 76 

81 až 90 177 192   

nad 90 122 154   

 
 

Na základě shora uvedených postupů krajský úřad, v případě obecních škol a školských zařízení 

prostřednictvím III. obce, předloží škole a školskému zařízení návrh limitu mzdových prostředků.  

Ředitel školy či školského zařízení má povinnost se k návrhu limitu mzdových prostředků v daném 

termínu vyjádřit do PROTOKOLU o přidělení prostředků na přímé vzdělávací výdaje. 

 

Ředitelé, kteří považují normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů za nepostačující k zajištění 

nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a schválených učebních dokumentů, zpracují 

finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a objemu mzdových prostředků (příloha č. 2) a předkládají ji: 

 

- školy a školská zařízení zřizované krajem krajskému úřadu 

- školy a školská zařízení zřizované obcemi obecnímu úřadu obce III.  

 

Mzdové prostředky si škola či školské zařízení rozdělí dle svých potřeb na limit prostředků na platy  

a limit prostředků na OON. 

 

Při stanovení objemu prostředků na OON si musí být ředitel školy, předškolního či školského zařízení 

vědom skutečnosti, že limit prostředků na platy a limit prostředků na OON jsou jako spojité nádoby  

a že stanovení příliš velkého limitu prostředků na OON má za následek nižší výši nenárokové složky 

platu zaměstnanců.  

 

V případě, že škola či školské zařízení bude požadovat finanční prostředky na OON, bude mu úměrně 

krácen limit počtu pracovníků. 

 

Příspěvkové organizace mohou jednotlivé mzdové závazné ukazatele stanovené krajským úřadem 

překročit o: 

- počet zaměstnanců, kterými zabezpečují činnost z jiných zdrojů než z prostředků státního 

rozpočtu, 

- vyplacené mzdové prostředky hrazené z jiných zdrojů než z prostředků státního rozpočtu. 

 

Při překročení kteréhokoliv mzdového limitu, které příspěvková organizace neuhradí z fondu odměn 

nebo z mimorozpočtových zdrojů, se postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. – jedná se o porušení 

rozpočtové kázně.  

 

 

Pozor! Překročení limitu objemu ostatních osobních nákladů nelze hradit z fondu odměn! 

 

Odstupné musí být hrazeno vždy z limitu OON! 
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IV.  Rozpis ostatních přímých neinvestičních prostředků 

 

Ostatní přímé neinvestiční výdaje (dále jen „přímé ONIV“) jsou závazným ukazatelem rozpočtu 

neinvestičních výdajů na regionální školství rozepisovaným krajským úřadem. Jedná se o prostředky na 

úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do FKSP a ostatní náklady vyplývající 

z pracovně právních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků  

a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, 

pokud jsou žákům poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (odst. 1 písm. c), 

d) § 160 školského zákona).  

 

Přímé ONIV lze dále použít na úhradu nákladů jiné fyzické nebo právnické osoby, která zajišťuje 

v souladu se školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem povinnou součást vzdělávání 

dětí, žáků a studentů (odst. 2 písm. a) § 160 zákona), např. výuku plavání na 1. stupni ZŠ. 

 

Součástí přímých ONIV jsou také prostředky na náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti v návaznosti na povinnost zaměstnavatele vyplácet zaměstnancům  

po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. 

                     

Prostředky na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do FKSP (tzv. odvody) jsou 

přidělovány ve výši 36 % k limitu prostředků na platy a ve výši 34 % k limitu prostředků na OON. 

          

V případě nižších skutečných odvodů a nižších náhrad za pracovní neschopnost se nevyčerpané 

přidělené prostředky v závěru roku použijí jako přímé ONIV (pokud se nejedná o odvody  

k nevyčerpaným mzdovým prostředkům za kalendářní rok, které se vrací při finančním vypořádání).  

 

Limit ostatních přímých ONIV (bez odvodů) je stanoven na základě normativního výpočtu. Krajský 

normativ ostatních přímých ONIV, uvedený v příloze č. 1, stanoví krajský úřad z průměrných hodnot 

dosažených nebo rozpočtovaných u příslušného druhu školy nebo typu školského zařízení v uplynulém 

rozpočtovém období a ve vztahu k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému 

úřadu prostřednictvím republikových normativů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

na aktuální rozpočtové období. 

 

 

Normativní výpočet je dán vztahem: 

 

objem ostatních přímých ONIV = V x normativ ostatních přímých ONIV,  

 

kde V označuje výkony.  

 

Finanční prostředky na přímé ONIV nad rozsah finančních prostředků ze státního rozpočtu přidělených 

prostřednictvím rozpočtu kraje hradí školy a školská zařízení z dalších finančních zdrojů, zejména 

z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popř. jiných osob. 
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V.  Limit počtu zaměstnanců                        

 

Limit počtu zaměstnanců stanovený MŠMT krajský úřad rozepíše na jednotlivé školy a školská zařízení 

zapsaná ve školském rejstříku. Od tohoto ukazatele se bude odvíjet průměrný plat zaměstnanců 

jednotlivých škol a školských zařízení. Zde je třeba se řídit zásadou snižování počtu zaměstnanců tam, 

kde dochází k poklesu počtu žáků.  

 

Limit počtu zaměstnanců bude stanoven na základě skutečného počtu pracovníků s přihlédnutím  

k vypočtenému normativnímu počtu pracovníků. Takto upravený limit počtu zaměstnanců nemá vliv  

na přidělení finančních prostředků pro organizaci (prostředky jsou přidělovány na základě normativního 

počtu pracovníků). 

 

 

 

 

VI.        Normativ na žáka                        

 

 

Krajský normativ NIV (na žáka) se stanoví pro jednotlivé druhy a typy škol, studijní a učební obory  

i formy vzdělávání podle vztahu: 

 

 

NIV/žáka = 12 x 1,36 x( 1/Np x Pp + 1/No x Po) + ONIV. 

 

 

Při normativním rozpisu je uplatňován důsledně princip skládání normativů, tzn. výsledný rozpis 

přímých výdajů je pro každou organizaci tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých 

součástí organizace včetně odloučených pracovišť (bez ohledu na to, zda jednotlivé součásti jsou 

tvořeny školami různého či shodného typu a druhu). V případě, že jednotlivé součásti realizují 

vzdělávání v různých oborech a formách vzdělávání, je výsledný rozpis přímých výdajů pro každou 

součást tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých oborů a forem vzdělávání.  

 

 

 

 

VII.  Specifika 

 

 

1. Financování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Příplatek se stanoví na: 

 

a) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta se zdravotním postižením ve škole samostatně zřízené pro děti, žáky 

nebo studenty se zdravotním postižením, pokud nejde o základní školu speciální, popřípadě ve 

třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním 

postižením v běžné škole, a to na: 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, s více 

vadami, s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, s těžkým tělesným postižením,  

s autismem ve výši 2,85 násobku příslušné základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého (pokud se nejedná 

o těžké postižení), ve výši 1,5 násobku příslušné základní částky, 



8/12 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení), 

se závažnými a těžkými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení nebo se 

závažnými vývojovými poruchami chování ve výši 0,95 násobku příslušné základní částky; 

b) 1 žáka se zdravotním postižením v oboru vzdělání praktická škola,  

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, s více 

vadami, s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, s těžkým tělesným postižením,  

s autismem ve výši 1 násobku příslušné základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého (pokud se nejedná 

o těžké postižení) ve výši 0,1 násobku příslušné základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení), 

se závažnými a těžkými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení nebo se 

závažnými vývojovými poruchami chování ve výši 0,1 násobku příslušné základní částky; 

c) 1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole zřízené  

při tomto zdravotnickém zařízení ve výši 0,15 násobku příslušné základní částky; v tomto 

případě se neuplatní příplatek podle písmene a); 

d) 1 dítě, 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální nebo  

ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,  

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, s více 

vadami nebo s autismem ve výši 2 násobku příslušné základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši příslušné 

základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení), 

se závažnými a těžkými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení nebo se 

závažnými vývojovými poruchami chování ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky; 

e) 1 dítě, 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze účastníky se zdravotním 

postižením, nejedná-li se o dítě nebo žáka podle písm. d), 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, s více 

vadami nebo s autismem ve výši 2 násobku příslušné základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši příslušné 

základní částky, 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení), 

se závažnými a těžkými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení nebo se 

závažnými vývojovými poruchami chování ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky; 

f) 1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole při zdravotnickém zařízení 

ve výši 0,15 násobku příslušné základní částky; v tomto případě se neuplatní příplatek podle 

písmene d) a e); 
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g) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta INDIVIDUÁLNĚ INTEGROVANÉHO v běžné škole: 

probíhá do 31. 8. 2018 ještě ve dvojím režimu: 

 

A) U žáků nově diagnostikovaných či rediagnostikovaných jsou poskytovány finanční prostředky 

na podpůrná opatření na základě údajů z výkazu R 43, R44. Finanční prostředky jsou do 

závazných ukazatelů dotací na přímé vzdělávací výdaje školy rozepsány do 60 dnů ode dne, 

kdy škola předala elektronicky údaje do výkazu (dle pokynů k tomuto výkazu); 

 

B) Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ještě nebyli rediagnostikováni, jsou 

poskytovány následující příplatky na zdravotní postižení. Příplatky jsou uvedeny v celoroční 

výši, pro rok 2018 jsou poskytovány do doby rediagnostiky žáka, maximálně na dobu 8 měsíců. 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým, středně těžkým mentálním postižením, s více 

vadami, s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, s těžkým tělesným 

postižením, s autismem ve výši 1,4 násobku příslušné základní částky + 3 000 Kč na 

přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého (pokud se nejedná o středně těžké, 

těžké či hluboké postižení) ve výši 0,95 násobku příslušné základní částky + 3 000 Kč 

na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta sluchově postiženého (pokud se nejedná o těžké 

postižení) ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky + 3 000 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení) 

ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky + 5 000 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta tělesně postiženého (pokud se nejedná o těžké postižení) 

ve výši 0,35 násobku příslušné základní částky + 2 000 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta se závažnými a těžkými vadami řeči ve výši 0,3 násobku 

příslušné základní částky + 1 000 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta se závažnými vývojovými poruchami chování ve výši 

0,3 násobku příslušné základní částky + 300 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě v mateřské škole se závažnými vývojovými poruchami ve výši 0,3 násobku 

příslušné základní částky + 300 Kč na přímé ONIV, 

 

1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta se závažnými vývojovými poruchami učení ve výši  

0,3 násobku příslušné základní částky + 300 Kč na přímé ONIV; 

 

V případě, že jsou organizaci poskytnuty prostředky na podpůrné opatření pro dítě, žáka nebo studenta 

podle bodu A, na jehož speciální vzdělávací potřeby měla rozepsány finanční prostředky formou 

příplatku podle bodu B, popř. byly tyto potřeby dofinancovány krajským úřadem z rezervy, krajský úřad 

sníží rozpočet o přiměřenou část odpovídající příplatku nebo dofinancování. Ředitel zašle emailem 

stručnou informaci o rediagnostice dítěte, žáka, studenta příslušnému pracovníkovi oddělení rozpočtu a 

financování školství v přenesené působnosti nebo na email ludmila.hermanska@kr-zlinsky.cz. 

 

mailto:ludmila.hermanska@kr-zlinsky.cz
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h) 1 ubytovaného v domově mládeže ve skupině tvořené pouze žáky a studenty se zdravotním 

postižením ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky. 

 

Příplatek na třídy pro mimořádně nadané žáky: 

Krajský úřad zohlední zvýšené náklady spojené s výukou žáků s mimořádným nadáním v oblasti 

přidělovaných finančních prostředků na platy, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogických 

pracovníků s ohledem na disponibilní zdroje, pokud jim nebyly poskytnuty finanční prostředky na 

podpůrná opatření podle bodu A. 

 

 

3. Školní kluby 
 

Ve školním klubu je vzhledem k velmi výrazným odlišnostem v kraji u reálné doby pobytu zapsaného 

žáka třeba provést doplňující šetření a provést přepočet zapsaného žáka na skutečnou stoprocentní 

docházku. Za stoprocentní docházku je považována doba pobytu jednoho žáka ve školním klubu ve výši 

5 hodin denně, tj. v týdnu 25 hodin, což představuje 1 přepočteného žáka. Všichni žáci docházející do 

školních klubů budou tímto způsobem přepočteni. (Například žák, který navštěvuje školní klub dvakrát 

týdně dvě hodiny, bude přepočten: 4 hodiny děleno 25 hodinami = 0,16. Tento žák bude započten v 

přepočtu hodnotou 0,16.) Teprve z takto přepočtených žáků bude vypočítán normativní počet 

pedagogických pracovníků platným normativem. 

 

 

4. Školní stravování 
 

V normativech škol je zahrnut i objem prostředků odpovídající nákladům na úklid školní jídelny (mimo 

prostory kuchyně). Pokud škola úklid školní jídelny nezajišťuje, budou na žádost ředitele školy či 

školského zařízení, které úklid zajišťuje, převedeny příslušné rozpočtové prostředky odpovídající 

rozsahu nákladů na úklid do té organizace, která úklid zajišťuje.  

U školních jídelen, které jsou samostatnými organizacemi, lze nad rámec normativního výpočtu na 

základě žádosti zohlednit odpovídající úvazek vedoucího školní jídelny a pracovníka na úklid. 

K normativně stanoveným úvazkům může krajský úřad v ojedinělých případech povolit navýšení 

odpovídajícího úvazku na případné ztížené podmínky. 

Základní jednotku výkonu uvedenou v části II. lze vynásobit opravným koeficientem stanoveným jako 

podíl průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího školního 

roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce. 

 

 

5. Jiné formy studia  

 

Normativy uvedené v příloze č. 1 jsou určeny pro denní formu studia, jinak:  

 

- večerní nebo kombinovaná forma vzdělávání =  40% normativu denní formy vzdělávání 

- dálková forma vzdělávání   =  15% normativu denní formy vzdělávání 

- distanční forma vzdělávání   =  5% normativu denní formy vzdělávání 

- individuální vzdělávání v MŠ   = 5% normativu denní formy vzdělávání 

- individuální vzdělávání v ZŠ   = 25 % normativu denní formy vzdělávání 

- individuální vzdělávání ve střední 

  škole, konzervatoři a VOŠ   = 5 % normativu denní formy vzdělávání 
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VIII.       Soukromé školství  

 

 

Soukromým školám a školským zařízením je poskytována dotace na základě zákona č. 306/1999 Sb., 

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřených smluv s KÚ Zlínského kraje a podle normativů na příslušný kalendářní rok 

stanovených v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb. a upravených podle § 4 odst. 5 nebo podle 

§ 5 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb. 

 

 Krajský úřad při rozpisu a poskytování dotací vychází rovněž z přiznaných a poskytovaných 

podpůrných opatření podle § 16 školského zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  Závěr 

 

 

Příspěvek na přímé vzdělávací výdaje je škole rozepsán na závazné ukazatele dle této metodiky  

a v souladu s obecně právními normami (nejdůležitější uvedeny v tomto materiálu). 

Ze závažných důvodů může být rozpočet v průběhu roku změněn. Automatická změna nastává při 

změně výkonů k 1. 9. kalendářního roku, pokud se změní počet či struktura výkonů.   

Neinvestiční příspěvek může být využit pouze: 

- v příslušném rozpočtovém (kalendářním) roce a 

- k účelům, na které byl poskytnut.  

 

Prostředky jednotlivých závazných ukazatelů jsou pro školu a školské zařízení navzájem 

nepřevoditelné, nelze je užít k jiným účelům, jinak by se jednalo o porušení rozpočtové kázně. 

Nevyčerpané prostředky na přímé vzdělávací výdaje v rámci rozpočtového roku se stávají předmětem 

finančního vypořádání se státním rozpočtem. 

                                                                                    

Není-li rozpis rozpočtu rozepsán na školy, předškolní a školská zařízení před 1. lednem rozpočtového 

roku, je postupováno tak, že jsou školám a školským zařízením poskytovány zálohy v návaznosti na 

rozhodnutí MŠMT o přidělené dotaci. Po provedení rozpisu nového rozpočtu se tyto zálohy vyrovnají a 

dále se zálohy na přímé vzdělávací výdaje poskytují podle aktuálního rozpočtu. 

 

Ředitelé škol a školských zařízení nesmí bez souhlasu krajského úřadu realizovat jakékoliv 

činnosti, jejichž dopadem je nárůst finančních prostředků nad úroveň poskytnutého příspěvku. 

V případě nedodržení tohoto pokynu by se jednalo o porušení zákonů č. 218/2000 Sb.  

o rozpočtových pravidlech v posledním znění a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v posledním znění. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 Np 
průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

pedagogického pracovníka 

No 
průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek 

ostatního (nepedagogického) pracovníka 

NPp normativní počet pedagogických pracovníků 

NPo normativní počet ostatních (nepedagogických) pracovníků 

Pp průměrná rozpočtovaná měsíční výše platu pedagogického pracovníka 

Po průměrná rozpočtovaná měsíční výše platu ostatního (nepedagogického) pracovníka   

V výkony 

MP mzdové prostředky  

OON nebo OPPP 
používají se obě zkratky a představují „ostatní osobní náklady“ nebo „ostatní platby 

za provedenou práci“ (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce  

a odstupné) 

ONIV ostatní neinvestiční výdaje 

NIV neinvestiční výdaje 

 


