
Shrnutí častých dotazů ze škol a správních úřadů (pouze zápisky, v případě dotazů zjistím) 

1. Lze prostředky stanovené na platy pro pedagogy použít pro nepedagogy a naopak? 

Ano, ale. Přesun z pedagog. práce do nepedagog. práce je limitován (skutečná cena pedagog. 

práce + normativní dopočet na nenárokové složky platu) 

2. Lze z prostředků na nadtarifní složky platu pedagogů pro jednotlivé součásti financovat 

příplatek za vedení ředitele školy nebo je možné na tento příplatek použít pouze 

prostředky součásti, na které je ředitel vykázán? 

Ano – ředitel, zástupci 

3. Budou se prostředky přidělené v roce 2020 vyúčtovávat stejně jako dosud, tj. dohromady 

za pedagogy a nepedagogy? 

Ano 

4. Započítávají se hodiny výuky, které mají pedagogové na dohody, do PHškoly? 

Ne.  

5. Máme ve škole pedagogy zaměstnané na dohodu. Jak dostaneme prostředky na tyto 

pedagogy? 

Na základě směrnice. Trvalé dohody – odd. VIII.  

6. Z čeho se budou financovat dohody uzavřené z důvodu lyžařského kurzu, školy v přírodě 

apod.? 

Dohody – ne trvalá pedagog. práce. Převod z platů do OON. Z rezervy v případě významného 

rozdílu. 

7. Ve výkazu P 1c-01 jsme nevykázali paní učitelku, která byla nemocná. Jak dostaneme 

prostředky na tuto paní učitelku? 

Situace popsány v metodickém pokynu k výkazu P1c-01. 

8. Z čeho se budou financovat platové postupy zaměstnanců? 

Pokud je to významný rozdíl – krajský úřad zohlední. Do vyšší platové třídy – pozor na 

omezení. Pro zařazení do platových tříd je aktualizovaná metodika. 

9. Jak postupovat v případě, kdy se změní organizace školy v průběhu roku? 

Rozpočty se sloučí/rozdělí. Např. otevření nové třídy v MŠ – úprava rozpočtu na nové třídy. 

Pozor - krajský úřad může za určitých situací rozpočet i snížit! 

10. Je možné požádat o navýšení rozpočtu od září? Například pokud: 

- přijmeme nové děti, žáky, 

- otevřeme novou třídu, 

- přijmeme nové pedagogy. 

11. Co dělat v případě, že jí nepostačují prostředky v ONIV na náhrady platu za nemoc? 

12. Co dělat v případě, že škola potřebuje pro nepedagogy zaměstnané na dohodu prostředky 

v OON? 

Ředitel žádá krajský úřad pro převod prostředků z platů do OON 

13. Ve výkazu P 1c-01 jsme vykázali 5 nepedagogických zaměstnanců. Proč jsme obdrželi 

prostředky pouze na 4 nepedagogické zaměstnance? 

Finanční prostředky jsou napočítány normativně - co bylo školami vykázáno není až tak 

rozhodné. 

14. Jak postupovat, když jsme od 1. 1. 2020 přijali nového nepedagogického zaměstnance? 

Objem prostředků je stanoven normativně. Není to vázáno na žádný výkaz. 


