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Název materiálu:

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pravidla financování sociálního pedagoga 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 
sociálního pedagoga příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle změněné důvodové 
zprávy, pro období 9/2013 až 8/2014, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

       Termín: 31. 08. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 65. schůzi konané dne 29. 05. 2013 a na 66. schůzi konané dne 
05. 06. 2013 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na příslušný rok jsou pravidelně, 
již po několik let, zohledňovány zvýšené výdaje odboru sociálních věcí a školství spojené 
s provozem ZŠ B. Němcové (jedná se zejména o zvýhodněný příspěvek na provoz, úhradu 
zvýšených výdajů na vzdělávání z důvodu nižšího počtu žáků, náklady na speciálního 
pedagoga a školního psychologa).

S ohledem na stávající nadstandardní financování ZŠ B. Němcové ze strany statutárního 
města Přerova a především informace uvedené v důvodové zprávě, dle nichž činnosti 
vykonávané doposud sociálním pedagogem mohou být zabezpečeny způsobem, který by 
neznamenal další navyšování provozních výdajů města, odbor ekonomiky nedoporučuje 
schválit výše uvedené usnesení.

Žádost o příslušné posílení rozpočtu na rok 2013 ze dne 21.05.2013 je zařazena do seznamu 
nevyřešených požadavků (viz. soupis uvedený v předloze Rozpočtové opatření č. 8). Tyto 
požadavky budou řešeny postupně, v závislosti na možnostech zdrojů, které bude mít město 
k dispozici. 

Důvodová zpráva:

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 (dále jen ZŠ Boženy Němcové) byla s účinností 
od 01. 04. 2010 do 31. 03. 2013  zapojena v projektu „Inkluzívní vzdělávání žáků ve školách 
„spádových“ sociálně vyloučeným lokalitám – tzv. romským školám“. Ze spoluúčasti 
na tomto projektu nevyplývá povinnost následné udržitelnosti. Z výše uvedeného projektu 
byla mimo jiné financována pozice sociálního pedagoga, jehož převážnou činností jsou 
sociální práce. Tato pracovní pozice není dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považována 
za pedagogického pracovníka.  Zřízení této pracovní pozice dle sdělení ředitelky školy 
prokázalo, že přínosem pro komunikaci se sociálně vyloučenou lokalitou je právě osoba 
speciálně vzdělaná v oboru sociální pedagogika. 

Náplň práce sociálního pedagoga: 
o samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami nebo 

jednotlivci v krizových situacích;

o depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, 
rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb 
v dané komunitě;

o poskytování krizové intervence;

o sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem 
sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji;

o participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli 
a metodikem prevence;



o koordinace zpracování zpráv pro orgán sociálně-právní  ochrany dětí (OSPOD), polici, 
soudy, státní zastupitelství, přestupkové komise;

o vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti 
vzdělávání, spolupráce s rodinou;

o intervence v oblasti záškoláctví – žáci, rodina, instituce. 

Náplň práce sociálního pedagoga vychází ze specifických potřeb školy s vysokým počtem 
žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Přínos práce sociálního pedagoga od 01. 09. 2010 do 31. 03. 2013 pro ZŠ Boženy Němcové
dle sdělení ředitelky školy:

Díky zřízení funkce sociálního pedagoga byly v průběhu projektu zlepšeny podmínky 
v navazování kontaktů s rodinami žijícími v sociálně vyloučené lokalitě a to jak v oblasti 
vzdělávání, tak spolupráce s rodinou. Sociálnímu pedagogovi se podařilo vytvořit s rodinami 
pomáhající vztah, který u většiny dětí podpořil jejich další rozvoj a  motivaci k učení. Toto 
se dařilo především u žáků 1. stupně. Velmi výrazně pomáhal při ochraně práv učitelů 
ve vztahu k agresivně se chovajícím rodičům i při práci s agresivními dětmi. Velký přínos 
znamenalo působení sociálního pedagoga při intervenci v oblasti záškoláctví. Byl tím, který 
okamžitě po zjištění absence žáka navštívil lokalitu a danou rodinu a zjišťoval, proč dítě není 
ve škole, popř. proč není omluveno, nebo proč nebyla dodržena pravidla omlouvání stanovená 
školou. Systematickou prací získal u dětí i rodičů důvěru, což napomohlo k dalšímu získání 
informací o situacích v jednotlivých rodinách (narušené rodinné prostředí, disharmonie 
vztahů, nevhodná, popř. zanedbaná rodičovská výchova). Na základě těchto poznatků pak 
s dětmi případně celými rodinami pracují dále školní psycholožka, školní speciální pedagog, 
nebo třídní učitelé. Třídní učitelé jsou na škole tohoto typu velmi časově vytíženi především 
výchovnou činností přímo ve třídě a nemají dostatečné zkušenosti s terénní prací, což funkce 
sociálního pedagoga plně zabezpečila. Dalším přínosem byla také komunikace sociálního 
pedagoga s úřady MMPr, Policií ČR, Okresním soudem, neziskovými organizacemi. 
Tuto nadstandardní činnost, na této škole velmi potřebnou a velmi častou s ohledem 
na složení žáků, by v rámci běžné školní administrace bylo možné vykonávat dost obtížně.

Předpoklad nákladů spojených s financováním pozice sociálního pedagoga
na ZŠ Boženy Němcové pro období od 9/2013 do 8/2014:

Předpoklad platových nákladů sociálního pedagoga vč. zákonných odvodů činí pro období 
9/2013  až 8/2014 částku cca 400 000,- Kč (tj. cca 400 000,- Kč / kalendářní rok); výpočet 
uvedené částky vychází ze současně platných platových podmínek. 

Jelikož na pracovní pozici sociálního pedagoga se vztahuje zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je nutné dotčenému zaměstnanci 
v souladu s ustanovením § 111 výše citovaného zákona umožňovat další vzdělávání v rozsahu 
nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje 
a doplňuje kvalifikaci. Předpoklad finančních nákladů spojených s povinností dalšího 
vzdělávání pro období 9/2013 až 8/2014 činí cca 10 000,- Kč (tj. 10 000,- Kč za kalendářní 
rok).



Předpoklad platových nákladů sociálního pedagoga včetně zákonných odvodů 
a povinnosti plnění dalšího vzdělávání činí za období od 9/2013 až 8/2014 částku 
cca 410 000,- Kč (tj. za kalendářní rok cca 410 000,- Kč). 

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v dané věci sděluje 
následující:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 16. dubna 2012 usnesením 
č. 473/11/9/2012 bod 4 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga
a psychologa příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 
pro období udržitelnosti projektu (tj. od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2017) s názvem „ZŠ Boženy 
Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 
1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu statutárního města Přerova.

Nadstandardní pedagogické činnosti statutární město Přerov finančně podporovalo v ZŠ 
Boženy Němcové  již od října 2008 do října 2010.   

Školní psycholog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultace hlavně výchovných problémů, 
dále problémů týkajících se začlenění do kolektivů a formy prosazení se v nich. Tato práce 
probíhá formou jak individuálních  konzultací, tak i skupinově.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat
některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují
speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých 
podpůrných opatřeních.

Nadstandardní pedagogické služby ZŠ Boženy Němcové již financované z rozpočtu 
statutárního města Přerova po období udržitelnosti projektu od 01. 07. 2012 
do 30. 06. 2017:

Pro období kalendářního roku se jedná za uvedené pracovníky o částku ve výši 
cca 551 000,- Kč (uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek), která 
je odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována vždy k 31. 12.
příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou 
legislativu v platové oblasti pro školství) odbor sociálních věcí a školství nárokuje 
při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro každý kalendářní rok.  

Z výše uvedeného vyplývá, že statutární město jako zřizovatel ZŠ Boženy Němcové 
již v minulosti, ale i v současné době financuje platové náklady včetně zákonných odvodů 
nadstandardních pedagogických pracovních pozic, které napomáhají ke kvalitnímu výchovně-
vzdělávacímu procesu ve škole se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a se žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání konaném dne 15. 04. 2013 usnesením 
č. 763/17/9/2013 bod 4 schválilo záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova 
náklady Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 v období 9/2013 
až 8/2015 spojené s pracovní pozicí sociálního pedagoga. 



Nadstandardní služba sociálního pedagoga v ZŠ Boženy Němcové financovaná 
z rozpočtu statutárního města Přerova po období  od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014:

Pravidla pro financování nákladů sociálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 
Přerova pro období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014:

Činnost sociálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na plný úvazek. 
Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře na dobu určitou, max. na období 
do 31. 08. 2014. Platové zařazení pracovníka max. v 11. platové třídě. Platové náklady 
tohoto pracovníka tj. platový tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení 
a odměny), zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních 
prostředků statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou 
legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 1 000,- Kč měsíčně. Jiné složky platu 
než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze hradit 
z finančních prostředků statutárního města Přerova. 

Na pracovní pozici sociálního pedagoga se vztahuje zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je nutné dotčenému 
zaměstnanci v souladu s ustanovením § 111 výše citovaného zákona umožňovat další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje 
a doplňuje kvalifikaci. Na financování nákladů spojených s rozsahem výše uvedeného 
dalšího vzdělávání se poskytne z finančních prostředků statutárního města Přerova 
max. částka ve výši 10 000,- Kč za kalendářní rok.  

Pro období 9 – 12/2013 se jedná za sociálního pedagoga o částku ve výši cca 136 700,- Kč, 
která bude odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována 
k 31. 12. 2013 (při roční účetní závěrce). 

Pro období 1 – 8/2014 se jedná za sociálního pedagoga o částku ve výši 
cca 273 300,- Kč (uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek), která 
bude odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována vždy                 
k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti      
na platnou legislativu v platové oblasti) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat 
při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro kalendářní rok 2014.  

Uvedený předpokládaný objem finančních prostředků na financování pracovní pozice 
sociálního pedagoga však nelze zaručit, neboť v současné době nelze předvídat vývoj 
platové legislativy do roku 2014. Potřebný objem finančních prostředků 
by se upřesňoval vždy při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok.

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu 
města Přerova (dále jen SVaZ) chápe opodstatnění funkce sociálního pedagoga nebo 
sociálního pracovníka na Základní škole Boženy Němcové v Přerově, která vzdělává 
vysoký počet žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho největším přínosem 
je faktická přítomnost ve škole a pružné řešení vzniklého problému, možnost bližšího 
navázání kontaktu s dítětem a jeho rodiči. Oddělení SVaZ však také realizuje v rámci 
registrované sociální služby terénní programy. Terénní pracovník je ve smyslu zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pracovník 
v sociálních službách. V rámci terénní služby provádí přímou intervenci s osobami 
převážně ze sociálně vyloučené lokality, zejména spolupráci s rodiči, školou, řeší 
nepravidelnou docházku, motivuje k posílení rodičovských kompetencí, napomáhá 
k osvojení sociálních kompetencí. Při své práci zohledňuje národnostní specifika etnické 



menšiny. Oddělení SVaZ v minulosti velmi intenzivně spolupracovalo se ZŠ Boženy 
Němcové, kdy pověřený pracovník tehdejšího oddělení sociální prevence pravidelně 
navštěvoval ZŠ, kde jednal s pedagogy o konkrétních problémech v dotčených rodinách 
a způsobu řešení. Následně docházel do předmětných rodin a řešil s rodiči potřebné 
záležitosti. ZŠ Boženy Němcové následně dostávala zpětnou vazbu. Tuto praxi je možné 
za daných podmínek znovu obnovit. Další možností posílení sociální práce na dané 
základní škole je možnost využít sociálních pracovnic Oddělení sociální prevence 
a pomoci Odboru sociálních věcí a školství, které mají rovněž kompetence řešit dílčí 
problémy ve vztahu spolupráce s rodiči. V rámci statutárního města Přerova navíc 
fungují nestátní neziskové organizace, které mají pověření k sociálně právní ochraně 
dětí. Jedná se zejména o organizaci Člověk v tísni, o.p.s., Armáda spásy v ČR, Sbor 
a komunitní centrum Přerov, Oblastní charita Přerov, o.s. Kappa-Help nebo Duha Klub 
Rodinka. Tyto organizace již v  současné době v určité míře realizují terénní programy 
v sociálně vyloučené lokalitě a spolupracují se Základní školou Boženy Němcové. Rozsah 
a četnost úkonů v rámci realizace terénní sociálně práce ze strany neziskových 
organizací je však závislý na rozpočtu organizace. Základní škola Boženy Němcové také 
intenzivně spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, jehož pracovnice řeší 
zejména neomluvenou absenci či výchovné problémy dětí.


