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Zásady a cíle změny financování
regionálního školství
• systém je účinný od ledna 2020
•
•
•
•
•
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předvídatelnost
transparentnost
rovnost
efektivnější podpora státních priorit
zvyšování kvality vzdělávání

PHmax a PHAmax
• PHmax – maximální počet hodin výuky ve třídě
hrazený ze státního rozpočtu
• PHAmax – maximální počet hodin práce AP
hrazený ze státního rozpočtu ve školách a třídách
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
• stanoveny právními předpisy, vychází z RVP
• garantují ředitelům škol dlouhodobější plánování
• škola je financována podle skutečného PHškoly
• skutečnost musí být správně vykázaná, v souladu
s předpisy a není vhodné překračovat PHmax
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Reforma financování a málotřídní školy
Základní škola
tvořená
1 třídou prvního
stupně
PHmax pro 1 třídu
2 třídami prvního
stupně
PHmax pro 1 třídu
3 třídami prvního
stupně
PHmax pro 1 třídu
4 a více třídami
prvního stupně
PHmax pro 1 třídu

výjimka
zřizovatele

Průměrný počet žáků ve třídě

nad limitem dle vyhlášky

5 a méně

6-9

10 - 16

17 - 23

24 - 27

více než
27

13

27

31

34

36

12 – 18

více než
18 – 24

více než
24 – 27

více než
27

27

30

33

35

14 – 19

více než
19 – 24

více než
24 – 27

více než
27

13

24
více než 6 méně než 12
23
více než 7 méně než 14
23

32

35

5 a méně

více než 5 - 10

8

16

6 a méně
13
7 a méně

29
26
více než 10 15 - 20
méně než 15
23
25

Počet hodin na 1 ročník dle RVP ZV průměrně: 23,6 hodin týdně
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více než
20 - 24
28

více než více
24 – 27 než 27
31

33

Reforma financování a málotřídní školy
• neúplné školy byly před reformou velmi závislé na
každém žákovi a normativu
• nyní je možnost překlenout krátkodobé snížení
počtu žáků (jen dočasně), trvalé snížení je třeba
řešit změnou organizace školy – ochranné pásmo
pro výjimkové školy
• zvažovat počet tříd, spojování nebo rozdělování
tříd na některé předměty, povolení výjimky
zřizovatele z nejnižšího počtu žáků
• zohlednění rozdílné platové úrovně pedagogů
v jednotlivých školách (v malých školách větší vliv)
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Příklad 1 - poskytnutí finančních
prostředků na ICT vybavení v roce 2020
• základním školám a nižším stupňům víceletých
gymnázií ( 4 102 škol) celkem poskytnuto
1 326 385 116 Kč – „ad hoc normativ“
1 336 604
0,1%

70 702 680
5,3%

90 133 805
6,8%

80 549 897
6,1%

Notebook, ultrabook
Tablet
Mobilní telefon
Software
Ostatní

1 080 953 195
81,7%
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Příklad 2 – rozšíření účelovosti a
zvýšení objemu ONIV
• novela školského zákona v roce 2020
• § 160 Financování škol a školských zařízení
• rozšíření účelovosti pro využití ONIV … také na
výdaje školy na dopravu při akcích v rámci
vzdělávání podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu …
• zrušení rozvojových programů na podporu
vzdělávání (např. výuka plavání, podpora jazykové
přípravy žáků cizinců)
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Příklad 2 – rozšíření účelovosti a
zvýšení objemu ONIV
typ školy
neúplná škola (1. st.)

2020
1 313 Kč

2021
3 000 Kč

navýšení na

1. stupeň úplné školy

1 155 Kč

2 800 Kč

228 %
242 %

2. stupeň úplné školy

998 Kč

1 600 Kč

160 %

• stejné ve všech krajích bez možnosti ovlivnění ze
strany KÚ – základní princip reformy financování –
rozpis přímo z MŠMT na každou školu
• úprava zabránila mimo jiné odčerpání téměř
všech ONIV pro „plavající“ žáky na výdaje na
plavání
• navýšení ONIV o 1,5 mld. Kč pro rok 2021
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Příklad 3 – zvláštní příplatek –
příplatek za třídnictví
• změna části B, přílohy č. 5 nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. účinná od 1. 9. 2021
• sjednocení pro všechny druhy škol
• příplatek za třídnictví nově stanoven ve výši 1 500
až 3 000 Kč, (původně 500 až 1 300 Kč nebo 750
až 2 500 Kč)
• změna zohledněna již rozpisem rozpočtu na rok
2021 – promítnuto v normativu ostatních
nárokových složek pro pedagogy, tj. normativ
platů zvýšen o 1 500 Kč na měsíc
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Příklad 4 – Národní plán doučování
• od 1. 9. do 31. 12. 2021
• finance přímo do škol dle indexu, 250 mil. Kč
• doučování žáků a adaptační a socializační aktivity
pro kolektivy
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Podpora vzdělávání cizinců
Nový systém podpory
☺ kompromis mezi ekonomickým hlediskem a
hlediskem rozsahu a efektivity jazykové přípravy
☺ více než dvojnásobný nárůst finanční podpory
☺ systém financování z rezervy KÚ je flexibilní
☺ jasné parametry pro školy i krajské úřady
☺ zajišťuje podporu také v mateřských školách
☺ systém připraven i na přímou nárokovou
podporu žáků s OMJ v případě novelizace
školského zákona v příštím volebním období
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Podpora vzdělávání žáků cizinců
v základním vzdělávání
Kdo má na podporu nárok ?
• nově příchozí cizinci – plní docházku v ZŠ v ČR
méně než 12 měsíců (pro 2021/22 méně než 24)
• podpora je možná i pro ostatní žáky (s delším
pobytem, s českým občanstvím, OMJ) – mohou
být doplněni do již fungující skupiny
Kdo podporu poskytuje ?
• škola určená KÚ v souladu s parametry vyhlášky
Podle čeho se podpora poskytuje ?
• podle kurikula češtiny jako druhého jazyka
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Organizace jazykové přípravy
v základním vzdělávání
Systém škol určených vyhláškou nebo KÚ
• pouze školy zřízené územně samosprávným
celkem (z důvodu systému financování)
• kritéria určení školy vyhláškou nebo KÚ:
a) podíl cizinců ve škole 5 % a více (zpravidla
dle údajů k 31.3. předchozího školního roku)
b) škola určena namísto školy a), která má
vhodnější personální, prostorové nebo jiné
podmínky
c) v každém ORP nejméně 1 určená škola
d) výjimečné případy se souhlasem MŠMT
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Organizace jazykové přípravy
v základním vzdělávání
Jaká je podoba a rozsah podpory ?
• skupiny o velikosti do 10 žáků (další skupina
vznikne až při 11 žácích)
• rozsah 100 – 200 hod. po dobu 10 měsíců
• forma výuky prezenční nebo distanční
• primárně v dopoledních hodinách, žáci jsou po
tuto dobu uvolněni z běžné výuky
• cizinci z neurčených škol (včetně soukromých
a církevních) absolvují přípravu v určené škole
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Organizace jazykové přípravy
v základním vzdělávání
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Kdy zvolit skupinu pro distanční vzdělávání ?
• pokud se žák nemůže účastnit prezenční formy
• krajský úřad stanoví, které určené školy budou
poskytovat jazykovou přípravu distančním
způsobem
• informace o distančních skupinách zveřejněny
v seznamu určených škol
• zázemí pro distanční výuku vytvoří žákovi jeho
kmenová škola (prostor, technika, dozor)
• škola určená a kmenová spolupracují a vyměňují
si informace o žákovi

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka
pro základní vzdělávání
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• očekávané výstupy jazykové přípravy, vzdělávací
obsah pro 10 témat a 2 jazykové úrovně
• metodické poznámky upřesňují požadavky pro
věkové kategorie (1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník,
6. – 9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti
• ukázka zpracování vzdělávacího obsahu pro
jazykovou přípravu na úrovni školy.
• vstupní orientační test (stanovení rozsahu
jazykové podpory, 100 - 200 hodin), zahrnuje
základní
jazykové
dovednosti:
mluvení,
porozumění a interakce, čtení a psaní

Financování jazykové přípravy
v základním vzdělávání
• z rezervy krajského úřadu (směrnice MŠMT)
• financování jako část úvazku pedagoga
Přechodné období školního roku 2021/22
• neplatí kritérium 5 % pro určení školy - mohou
pokračovat i ty školy, které kritérium nesplňují
• časový prostor pro KÚ pro zvážení optimálního
nastavení sítě určených škol
• KÚ je limitován objemem prostředků v rezervě
• rezerva ve výši předpokládaných nároků systému
17

Děkuji za pozornost.
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