
Důvodová zpráva:

ad 1

Nadstandardní pedagogické služby Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 financované 
z rozpočtu statutárního města Přerova po období  od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti 
na schválenou legislativní změnu ve věci uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou 
u pedagogických pracovníků:

Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města Přerova 
pro období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017:

Činnost speciálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na plný úvazek. 
Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře na dobu určitou, max. do 31. 8. 2017.
Platové zařazení pracovníka max. ve 12. 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. 

Pro období od 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017 se jedná za uvedeného pracovníka o částku ve výši 
cca 80 000,- Kč (uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek), která 
bude odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována  
k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (v návaznosti 
na platnou legislativu v platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství 
nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok.  

ad 2

Nadstandardní pedagogické služby Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 financované z rozpočtu statutárního města Přerova 
po období od 16. 02. 2017 do 31. 08. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu 
ve věci uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků:

Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města Přerova 
pro období  od 16. 02. 2017 do 31. 08. 2017:

Činnost speciálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na pracovní 
úvazek 0,77. Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře 
na dobu určitou, max. do 31. 8. 2017. Platové zařazení pracovníka max. ve 12. 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 770,- Kč 
při pracovním úvazku 0,77. Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. 
příplatek za vedení, odměny) nelze hradit z finančních prostředků statutárního města 
Přerova. 



Pro období od 16. 2. 2017 – 31. 8. 2017 se jedná za uvedeného pracovníka o částku ve výši 
cca 200 000,- Kč (uvedená částka vychází ze současně platných platových podmínek), která 
bude odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována  
k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (v návaznosti 
na platnou legislativu v platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství 
nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok.  

Vysvětlení k výše uvedeným bodům: 

Statutární město Přerov jako zřizovatel Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, 
a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, hradí 
z prostředků statutárního města Přerova mzdové náklady spojené s výkonem pedagogických 
pracovníků, kteří zajišťují ve škole nadstandardní pedagogické činnosti (po období, kdy tyto 
náklady nejsou kryty finančními prostředky z dotačního titulu). 

Dle níže uvedených usnesení bylo orgány města schváleno, že dotčené pedagogické činnosti 
budou sjednány na dobu určitou. Sjednání pracovních poměrů na dobu určitou se řídilo  
do 11. 1. 2016 platným ustanovením zákoníku práce.   
Dne 12. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nově 
v ustanovení § 23a upravuje pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka. 
Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž 
smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního 
poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou
pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku 
prvního pracovního poměru 3 roky.  
Na právní jednání týkající se doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického 
pracovníka a jeho změny učiněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje zákon
č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; dosavadní 
sjednaná doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami 
se započítává do celkové doby trvání pracovního poměru na dobu určitou podle § 23a odst. 3
zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže 
od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka 
neuplynula doba 3 let. 
Toto nové ujednání má přednost před ustanovením zákoníku práce a ředitelé škol musí na tuto 
legislativní změnu reagovat při změně, jak již stávajících pracovních poměrů, tak 
při uzavírání nových pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky. U zmíněných 
nadstandardních pedagogických služeb, které jsou hrazeny z prostředků zřizovatele musí 
ředitel školy reagovat na dotčenou legislativní změnu. V některých případech může 
dle nového znění zákona ještě ředitel prodloužit stávající dobu určitou pracovního poměru, 
ale s tím, že musí být dodržena podmínka trvání pracovního poměru pedagogického 
pracovníka na dobu určitou min. 12 měsíců, tak dojde k situaci, že schválené krytí ze strany 
zřizovatele bude ukončeno dříve než samotný pracovní poměr. Nebo je ředitel nucen dle 
nového znění zákona již pracovní poměr uzavřít na dobu neurčitou, což bude mít za následek, 
že již nebude mít krytí ze strany zřizovatele. Další možností je s dotčeným zaměstnancem 
ukončit pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby, ale opět uzavření nového 
pracovního poměru s pedagogickým pracovníkem (škola musí vyhlásit výběrové řízení 
a vyvinout iniciativu v hledání nového vhodného pracovníka – hledání nemusí být úspěšné, 
protože se jedná již o dobíhající činnost) min. na dobu trvání 12 měsíců dostává ředitele 
do situace, že schválené krytí ze strany zřizovatele bude ukončeno dříve než samotný 
pracovní poměr. Velkým rizikem pro školu potažmo zřizovatele je výměna stávajících 



pedagogických zaměstnanců na dotčených pracovních pozicích před ukončením udržitelnosti 
projektu či schválené nadstandardní pedagogické činnosti, která je v současné době zajištěna 
pro školu již osvědčeným pracovníkem - odborníkem. 

S ohledem na dopis Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 22. června 2016 
č.j.: MSMT-21455/2016-1 a č.j.: MSMT-21460/2016-1 zaslaný prostřednictvím Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství, sportu a kultury ve věci získání finančních 
prostředků na odborné pozice na období září – prosinec 2016 se mohou školy přihlásit na 
výzvu MŠMT do Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských 
zařízeních (týká se pouze ZŠ Předmostí, protože ta čerpá dotaci za období 1 – 8/2016). Dále 
je v dopise uvedeno, že pokud školy budou chtít odborné pracovní pozice zajišťované 
z prostředků programu hradit i po 1. lednu 2017, mohou potřebnou finanční podporu získat 
prostřednictvím projektu zjednodušeného vykazování, tzv. „šablon“, financovaných 
z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dle
probíhajících školení ze strany MŠMT a dostupných informací je s účinností od 1. 1. 2018 
plánováno uvedení do praxe nového systému financování škol a školských zařízení 
ze státního rozpočtu, které by mělo finančně pokrýt i pracovní pozice školních psychologů 
či speciálních pedagogů.       

Obecně je nutné konstatovat, že zmíněná novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postavila všechny 
ředitele škol jako zaměstnavatele před problém, který spočívá ve sjednocení délky uzavírání 
pracovních poměrů pedagogických pracovníků a délky získání finančních prostředků 
na pokrytí mzdových nákladů dotčených pracovních pozic. V současné době jsou
i na dalších školách pracovní pozice např. asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog, 
na které jsou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pod různým účelovým 
znakem z dotačních titulů, které jsou však časově omezeny. Ředitel se jako zaměstnavatel 
dostává do potíží jak dodržet platnou legislativu ve vazbě na délku uzavíraných pracovních 
poměrů pedagogických zaměstnanců a zároveň mít tuto dobu pokrytou finančními prostředky.  

Je nutno říci, že pokud jako zřizovatel se přikloníme dlouhodobě podporovat v oblasti 
finančního krytí níže popsané nadstandardní pedagogické činnosti nad rámec navržené doby 
ke schválení, lze předpokládat, že i jiné školy, které zřizuje statutární město Přerov se 
s podobným problémem na nás jako zřizovatele obrátí se žádostí o dokrytí případných 
mzdových nákladů u dotčených pedagogických pracovních pozic.  

Nadstandardní pedagogické služby Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 jsou 
financované z rozpočtu statutárního města Přerova po období udržitelnosti projektu 
od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2017 dle schváleného usnesení č. 473/11/9/2012 bod 4 
Zastupitelstvem města na 11. zasedání konaném dne 16. 4. 2012.

V návaznosti na výše uvedené usnesení je činnost speciálního pedagoga a psychologa 
zajištěna na dobu určitou, tudíž i pracovní poměry u obou pozic jsou sjednány na dobu 
určitou. Speciální pedagog má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2016. 
V návaznosti na tuto legislativní změnu je možné ještě jednou uzavřít se speciálním 
pedagogem pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2017 (doba udržitelnosti projektu však 
končí již 30. 6. 2017). 

Psycholog má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2017 (po dobu udržitelnosti 
projektu). 



Nadstandardní pedagogické služby Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 
Přerov – Předmostí, Hranická 14 jsou financované z rozpočtu statutárního města Přerova 
po období udržitelnosti projektu od 16. 02. 2012 do 15. 02. 2017 dle schváleného usnesení 
č. 472/11/9/2012 Zastupitelstvem města na 11. zasedání konaném dne 16. 4. 2012.

V návaznosti na výše uvedené usnesení je činnost speciálního pedagoga a učitele aplikované 
tělesné výchovy zajištěna na dobu určitou, tudíž i pracovní poměry u obou pozic jsou 
sjednány na dobu určitou. Pracovní pozici speciálního pedagoga zajišťují fyzicky dvě osoby. 
Obě mají uzavřeny (v návaznosti na výše uvedené) pracovní poměry na dobu určitou 
do 31. 8. 2016.   Pracovní pozici speciálního pedagoga na pracovní úvazek 0,5 zajišťuje 
fyzická osoba, se kterou je sjednán pracovní poměr od 22. 9. 2015. Druhá fyzická osoba na 
tuto pozici má také sjednán pracovní úvazek 0,5 a pracovní poměr je s ní sjednán 
od 01. 03. 2014. 

V návaznosti na výše uvedenou legislativní změnu je možné u fyzické osoby s pracovní 
smlouvou od 22. 9. 2015 prodloužit pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2017 (doba 
udržitelnosti projektu však končí již 15. 2. 2017).  U fyzické osoby s pracovní smlouvou 
od 1. 3. 2014 je možná změna pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo ukončení pracovního 
poměru uplynutím sjednané doby. Ředitelka školy jako zaměstnavatel by chtěla s účinností 
od 1. 9. 2016 zajistit tuto pracovní pozici pouze jednou fyzickou osobou, a to fyzickou 
osobou, se kterou je možné pouze změnit pracovní poměr na dobu neurčitou. Tato fyzická 
osoba dosahuje při plnění pracovních povinností na pracovním místě speciálního pedagoga 
velmi dobrých pracovních výsledků, je pracovníkem, který je klíčový v orientaci samotného 
projektu a bude důležitou osobou při ukončení samotné udržitelnosti projektu, je odborníkem 
v dané oblasti, pro školu je velkým přínosem a škola by chtěla i do budoucna využívat 
profesních znalostí této osoby, zejména pak v oblasti inkluze, která se škol dotýká dle změn 
v legislativě již od září 2016. Ředitelka školy k obsáhlému zdůvodnění přikládá rovněž 
vyjádření kolegů a rodičů, které dokazuje přínos této osoby pro školu.  
Pozici speciálního pedagoga s účinností od června 2014 do 31. 8. 2016 hradí škola z dotace 
rozvojového programu. Dle sdělení v dopise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
ze dne 22. června 2016 č.j.: MSMT-21455/2016-1 a č.j.: MSMT-21460/2016-1 pro získání 
finančních prostředků na odborné pozice na období září – prosinec 2016 se může škola 
přihlásit na výzvu MŠMT do Rozvojového programu na podporu školních psychologů 
a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských 
poradenských zařízeních. Pokud škola bude chtít odborné pracovní pozice zajišťované 
z prostředků programu hradit i po 1. lednu 2017, může potřebnou finanční podporu získat 
prostřednictvím projektu zjednodušeného vykazování, tzv. „šablon“, financovaných 
z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Učitel aplikované tělesné výchovy má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do 15. 2. 2017 
(po dobu udržitelnosti projektu).


