
Zastupitelstvo města Přerova na svém 39. zasedání konaném dne 21. 05. 2018 usnesením 

č. 1129/39/8/2018 bod 2., 3., 4. schválilo pravidla a rozsah financování nákladů speciálního  

pedagoga, psychologa, sociálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,  

IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 

až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto 

nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

  

Na základě výše uvedeného usnesení a dotčené důvodové zprávy byly schváleny pravidla  

pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši 0,5 pracovního úvazku. Usnesením  

č. 101/4/5/2019 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. února 2019 

bylo schváleno financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 ve výši 1,- pracovního úvazku. 

 

Škola po dobu poskytování nadstandardních činností ve škole sleduje možnosti financování 

výše uvedených pracovních pozic z jiného finančního zdroje a průběžně se zapojuje  

do vyhlášených výzev pro získání dotačních titulů. V současné době škola využívala  

na pokrytí finančních nákladů speciálního pedagoga projekt OP VVV, Výzva č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt, 

který škola realizuje s názvem „Podpora ZŠ Boženy Němcové formou šablon I“ poskytuje 

personální podporu školního speciálního pedagoga na pracovní úvazek 0,5 do 30. 4. 2019. 

Škola bude v projektu „Šablony II.“ opět žádat o financování speciálního pedagoga. Tato 

výzva může být realizována nejdříve po ukončení „Šablon I.“, tedy od 1. 9. 2019.  

Na financování nákladů psychologa škola získala s účinností od 1. 9. 2018 finanční 

prostředky ze státního rozpočtu (tzv. podpůrná opatření na základě posudku vydaného 

poradenským zařízením vždy na dobu určitou – v současné době do 31. 8. 2020)  

a to v rozsahu 1,- pracovního úvazku.      

   

Zhodnocení a zdůvodnění působení speciálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16  ke dni 30. 4. 2019 dle sdělení ředitelky školy paní Mgr. Bc. Ilony 

Bočinské: 

 

Speciální pedagog 

 

Speciální pedagožkou naší školy je v posledních letech Mgr. Martina Sprušilová. 

S nastavením nových pravidel pro začleňování znevýhodněných dětí do hlavního 

vzdělávacího proudu (tzv. „inkluzí“) přibylo speciálním pedagogům na všech typech škol 

spousta administrativní zátěže. Tu Mgr. Sprušilová velmi pečlivě zvládá. Zejména však 

oceňujeme, jak se dokáže vcítit do potřeb integrovaných dětí a rovněž se zákonnými zástupci 

nemá výraznější komunikační problémy. Často přichází s novými nápady jak dětem  

se zdravotním handicapem srozumitelně vysvětlit probírané učivo, metodicky vede pedagogy 

a zejména asistenty pedagogů, kteří mají ve svých třídách inkludované děti.  

U pozice speciálního pedagoga se nám podařilo pokrýt částečně financování (úvazek 0,5)  

z projektu OP VVV, Výzva č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony, který škola realizuje pod názvem „Šablony I. ZŠ Boženy Němcové“. 



V současnosti máme podanou novou projektovou žádost na tzv. „Šablony II“, díky které by 

mělo financování 0,5 úvazku speciálního pedagoga od měsíce září 2019 pokračovat.  

 

 

Konkrétní činnosti speciálního pedagoga 

Nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultaci problémů, které souvisí se speciálními 

vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči 

založenou na krátkodobých nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních. Žákům školy  

je poskytována individuální logopedická a reedukační péče vycházející ze závěrů  

a doporučení Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a Speciálně 

pedagogického centra Olomouc (dále pak PPP a SPC). Vede pravidelné konzultace 

s pedagogy, které se týkají vhodných výukových postupů při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Komunikuje s PPP Přerov, SPC Olomouc a psychiatry, v jejichž 

péči jsou někteří naši žáci. Vypracovává individuální vzdělávací plán (dále pak IVP) pro žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami (dále pak SVP) a plán pedagogické podpory (dále pak 

PLPP) pro žáky s potřebou podpůrných opatření I. stupně. Provádí edukační práci se žáky 

s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem a se žáky se sociálním znevýhodněním. 

Vykonává funkci koordinátora inkluze, který koordinuje všechny činnosti související 

s novelou školského zákona. Zajišťuje diagnostiku nových žáků s potřebou podpůrných 

opatření a zajišťuje rediagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  V současné 

době je ve škole téměř 30 žáků s potřebou podpůrných opatření s různými diagnózami 

(mentální postižení, sluchové postižení, závažné poruchy chování, souběžné postižení více 

vadami). 

 

V době zavádění inkluze do prostředí běžných základních škol je na těchto školách nárůst 

žáků s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog výrazně napomáhá začlenění žáka  

s podpůrným opatřením (dále pak PO) do kolektivu intaktních spolužáků. Jedná se převážně  

o žáky se sníženými rozumovými schopnostmi v kombinaci s poruchami chování. Prostředí, 

z něhož pochází většina žáků naší školy, je málo podnětné, nerozvíjí rozumové a intelektuální 

dovednosti, osvojení učiva. Speciální pedagog dokáže ukázat rodičům správnou cestu  

při vzdělávání individuálním přístupem a to nejen integrovaným žákům. Poskytuje také 

poradenskou činnost pro rodiče, učitele a žáky. Podporuje a metodicky vede asistenty 

pedagoga s ohledem na konkrétní třídy a žáky.  

 

Ve školním roce 2018/19 speciální pedagog koordinuje vzdělávání 20 žáků s potřebou 

podpůrných opatření, 24 žáků s individuálním vzdělávacím plánem a další žáky s plánem 

pedagogické podpory, který vypracovává a realizuje společně s třídními učiteli žáků  

s 1. stupněm podpory (tuto podporu realizuje škola dle svého rozhodnutí sama a počet dětí  

se průběžně mění). Zajišťuje individuální práci s dětmi na celý školní rok, má stanovený 

rozvrh hodin s přímou speciálně pedagogickou činností. Spolu s vedením školy organizuje 

setkávání pedagogů, která slouží jako způsob supervize. Předává informace k zavádění 

inkluze do praxe, účastní se školení a setkávání pedagogických odborníků, psychologů apod. 

Poskytuje konzultace a metodické vedení pedagogům, což je z jejich strany kladně 

hodnoceno. Účastní se výchovných komisí a také případových konferencí organizovaných 



Oddělením sociálně - právní ochrany dětí (dále pak OSPOD) Magistrátu města Přerova  

(dále pak MMPr). 

 

Spolupracuje se SPC a PPP popř. s odbornými lékaři. Snahou práce speciálního pedagoga 

je udržet i žáky s PO v hlavním vzdělávacím proudu a tím zvýšit šance na jejich další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti, obzvláště na trhu práce. 

 

 

Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024: 

Činnost speciálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa max. na jeden celý 

pracovní úvazek. Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu 

určitou, max. na období do 31. 12. 2024 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně 

sjednat pracovní smlouvu na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu 

neurčitou. V tomto případě na sebe zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí 

z ukončení pracovního poměru.  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 při plném pracovním úvazku. 

Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) 

nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

 

Zhodnocení a zdůvodnění působení psychologa na ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16  

ke dni 30. 4. 2019  dle sdělení ředitelky školy paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

 

 

 

Školní psycholog 

 

Výraznou oporou školního poradenského pracoviště (dále pak ŠPP) je školní psycholog, jehož 

pozici vykonává od počátku vzniku ŠPP Mgr. Martina Shaw. Jedná se o erudovanou 

psycholožku, která si momentálně ještě ve svém volném čase rozšiřuje vzdělání studiem 

oboru školní psycholog. V posledním období se Mgr. Shaw mimo obvyklých činností daných 

katalogem prací zabývá i pečlivým sledováním neomluvené absence, také píše ve spolupráci 

s třídními učiteli zprávy a hlášení jak na OSPOD Přerov, tak i na Policii ČR, popř. soud,  

či státní zastupitelství.  Rovněž Mgr. Shaw je ve své práci pečlivá. Dokáže komunikovat  

jak se žáky, tak i s rodiči a pedagogy. Zvládá přímou práci s klienty i narůstající 

administrativní zátěž. Za léta praxe na naší škole si vybudovala poměrně jasnou pozici, 

neustupuje ze svých vizí. Spolu se sociálním a speciálním pedagogem tvoří pevný pilíř práce 

školního poradenského pracoviště.  

Od září 2018 je financování školního psychologa na úvazek 1,00 plně hrazeno  

ze státních  finančních prostředků v rámci podpůrných opatření. Tato finanční podpora  

je zajištěna do 31.8. 2020.   

 



Konkrétní činnosti školního psychologa: 

 

Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména 

s PPP Přerov a SPC Olomouc, se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, 

s OSPOD, s probační a mediační službou, s policií ČR a Městskou policií Přerov. Provádí 

depistáž a diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků, vyhledává nadané žáky. 

Zjišťuje sociální klima ve třídě, poskytuje krizovou intervenci žákům, pedagogům, rodičům, 

provádí individuální konzultace se žáky s vývojovými poruchami chování. 

 

Věnuje se komunitní a skupinové práci se žáky pro minimalizaci jejich projevů nevhodného 

chování. Aktivně pracuje s třídními kolektivy při předcházení projevům sociálně 

patologických jevů ve škole. Pomocí neformálního vzdělávání působí na třídní kolektivy  

a posiluje inkluzívní vnímání žáků a nepřímo tak působí na negativní vztahy ve třídě. 

Individuálně pracuje s jedinci s etopedickými problémy. Ve spolupráci s výchovným 

poradcem poskytuje kariérové poradenství žákům, kteří končí povinnou školní docházku. 

 

V době zápisu do 1. třídy a při práci se žáky přípravné třídy pomáhá učitelům  

při diagnostikování školní zralosti. Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, 

s pedagogickým sborem, s výchovným poradcem a je členem školního poradenského 

pracoviště. 

 

Pravidla pro financování nákladů psychologa z rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024: 

Činnost psychologa zajistí škola zřízením pracovního místa max. na jeden celý pracovní 

úvazek. Pracovní smlouva s  dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu určitou,  

max. na období do 31. 12. 2024 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně sjednat 

pracovní smlouvu na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

V tomto případě na sebe zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí z ukončení 

pracovního poměru. 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 při plném pracovním úvazku. Jiné složky platu než 

platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze hradit z finančních 

prostředků statutárního města Přerova.  

 

Zhodnocení a zdůvodnění působení sociálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16  ke dni 30. 4. 2019 dle sdělení ředitelky školy paní Mgr. Bc. Ilony 

Bočinské: 

 

Sociální pedagog 

Pozici sociálního pedagoga v posledních několika letech zastává Mgr. Jiří Daněk, který  

si svou pečlivostí a lidským přístupem vybudoval i přes svůj mladý věk pevnou pozici  

a důvěru nejen ve škole, ale i v komunitě mezi zákonnými zástupci žáků. Mgr. Daněk 

vykonává i spoustu činností nad rámec svých povinností, které jsou stanoveny katalogem 

prací. Aktivně se účastní školení a kurzů, čímž si neustále prohlubuje vzdělání. Několikrát byl 

i osloven, aby své zkušenosti zprostředkovával ostatním sociální pedagogům a studentům 



sociální pedagogiky na různých konferencích a seminářích. Vždy uvádí, že bez podpory 

zřizovatele (MMPr) by jeho pracovní pozice nemohla vůbec existovat. Zároveň je členem 

pracovní skupiny Prevence kriminality (MMPr) Jedná se o oceňovaný příklad dobré praxe, 

školy našeho typu ne vždy mají možnost využívat služeb sociálního pedagoga. 

Konkrétní činnosti vykonávané sociálním pedagogem: 

  

1.   Spolupráce s třídními učiteli, učiteli, asistenty v otázkách řešení výchovně vzdělávacího 

procesu - např. u žáků, odmítajících pracovat ve vyučování, drzé či vulgární chování žáků, 

hledání možností zapojení žáků, kteří jsou na okraji třídního kolektivu, práce s třídními 

pravidly, doporučení aktivit pro stmelení třídního kolektivu apod.  

2.   Shromažďování požadavků pedagogů týkající se terénní práce, kterou následně pravidelně 

realizuje. Ve školním roce 2018/2019 ke dni 30. 4. 2019 sociální pedagog realizoval 179 

návštěv v rodinách žáků, a to z důvodu pozvání zákonných zástupců žáků do školy 

k projednání výchovně vzdělávacího procesu jejich dětí se snahou naklonění rodičů 

k hlubší spolupráci se školou, vyplnění a vysvětlení školních dokumentů (např. školní 

dotazník, pravidla omlouvání, školní řád...). Komunikace s rodiči v jejich domácím 

prostředí nejen usnadňuje komunikaci mezi školou a rodiči, ale zároveň sociální pedagog 

předává informace pedagogickým pracovníkům o rodinném prostředí žáků, které jsou 

důležité pro výchovně vzdělávací proces žáků.  

3.  Spolupráce s úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státním zastupitelstvím  

a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi. Dále úzce spolupracuje  

se zdravotnickými zařízeními (pediatři a další) v oblasti prevence záškoláctví. Také 

spolupracuje s neziskovými organizacemi jako např. Armáda Spásy, Charita, Kappa Help. 

4.  Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) - s dalšími odborníky ve 

škole (speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a 

kariérový poradce), řeší nejrůznější otázky v oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků, 

prevenci rizikového chování žáků, spolupráci rodičů i pedagogů atd.  

5.    Zprostředkování pomoci odborných poradenských a zdravotnických pracovišť  

a jiných odborných zařízení popř. doprovází zákonné zástupce a děti do těchto zařízení. 

Pomáhá identifikovat děti, jejichž rodiče, nebo jiné osoby zodpovědné za jejich 

výchovu (pěstouni) neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o děti, nebo  

 o jejich výchovu. Identifikuje rodiče, nebo jiné osoby, které výchovu a zdárný vývoj 

 dítěte ohrožují, popř. narušují. V tomto školním roce byla při terénní práci sociálního  

 pedagoga zprostředkována konkrétní pomoc odborných poradenských a zdravotních  

 pracovišť přibližně v 6 případech. Ve 26 případech řešil sociální pedagog v lokalitě  

 s rodiči rizikové chování žáků, zejména rizikové chování v dopravě, užívání  

 alkoholických nápojů a tabákových výrobků a záškoláctví.  



6.   Realizace sociálně právního poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci 

přímo ve škole nebo v lokalitě. Z celkového počtu návštěv v rodinách ve školním roce 

2018/2019 realizoval sociální pedagog 17 krát sociálně právní poradenství a sociální 

terapii. V některých rodinách se také snaží s rodiči řešit jejich nevhodné bytové 

podmínky a nalezení optimálního řešení.  

7.   Práce s dětmi, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu neplní své 

povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu či zdárný vývoj 

ohrožují, případně narušují. Zároveň pracuje i s rodiči těchto dětí. Ve dvou 

problémových rodinách a jedné dysfunkční rodině pravidelně monitoruje, jak rodiče 

plní či neplní své rodičovské povinnosti a zároveň v těchto rodinách provádí v rámci 

možností sanaci rodiny, která probíhá zejména formou rozhovorů, vysvětlování, 

zdůrazňování, sociálně právního poradenství, poradenství v oblasti každodenních 

povinností či rodičovských kompetencí.  

8.   Práce s agresivními dětmi, pomáhá při řešení pedagogických situací (začínající 

učitelé), při prevenci rizikového chování dětí nebo jeho opakování, při krizové 

intervenci, intervenci v oblasti záškoláctví. Ve školním roce 2018/2019 již 5 krát 

prováděl krizovou intervenci, v 9 případech řešil konflikty mezi žáky, 1 krát  

ve spolupráci s třídními učiteli a pracovníky ŠPP řešil podezření na šikanu mezi žáky. 

Ve spolupráci s třídními učiteli nebo dalšími pracovníky ŠPP realizoval 58 pohovorů 

s rodiči v oblasti prevence a intervence záškoláctví, výchovných problémů žáků nebo 

dalších záležitostí výchovně vzdělávacího procesu. Realizoval 22 individuálních 

konzultací, v rámci kterých se žáky řešil jejich nevhodné chování ve škole nebo 

rizikové chování, jako např. agresivita, záškoláctví, užívání tabákových výrobků, 

alkoholických nápojů apod. Ve spolupráci s třídními učiteli či pracovníky ŠPP pracuje 

i se třídou, např. formou komunitního kruhu, nácvikem sociálních a komunikačních 

dovedností, interakčních psychologických her apod. Ve školním roce 2018/2019 

realizoval 8 krát práci se třídou.  

9.   Ochrana práv učitelů ve vztahu k agresivně se chovajícím rodičům i žákům. 

    10.  Vytváření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti                  

     vzdělávání, spolupracuje s rodinou – možnosti dalšího rozvoje dětí, motivace ke studiu.  

11. Organizace volnočasových aktivit žáků. Ve školním roce 2018/2019 vede sociální   

     pedagog zájmový Sportovní kroužek, v rámci kterého se u žáků kromě upevnění   

     základní techniky míčových a jiných sportovních her, posiluje fyzická zdatnost, 

     kladný vztah k pohybové činnosti a rozvíjí schopnosti kooperace, vzájemná tolerance  

     a ohleduplnost. Dále organizuje nebo pomáhá při organizaci školních akcí.  

 

Pravidla pro financování nákladů sociálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024 : 

Činnost sociálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa max. na jeden celý 

pracovní úvazek. Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu 



určitou, max. na období do 31. 12. 2024 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně 

sjednat pracovní smlouvu na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu 

neurčitou. V tomto případě na sebe zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí 

z ukončení pracovního poměru. 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 při plném pracovním úvazku. 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.   

 

Závěrečné zhodnocení k výše uvedeným pracovním pozicím dle sdělení ředitelky školy 

paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

Úplné školní poradenské pracoviště na naší škole pracuje již od 1. 9. 2010 a byli jsme jednou 

z prvních škol v republice, které díky projektu bylo umožněno zřídit kompletní ŠPP. Téměř 

deset let jeho činnosti prokázalo, že na škole našeho typu je ŠPP naprosto nezbytné. Doplňuje 

náročnou pedagogickou činnost učitelů a podporuje pedagogické pracovníky v oblastech 

speciální pedagogiky (děti s potřebou podpůrných opatření), psychologie (děti s výchovnými 

problémy) a sociální oblasti (terénní práce, komunikace s rodinami). 

Všechny děti naší školy jsou považovány za žáky s potřebou podpůrných opatření  

ať již z důvodu zdravotního postižení, či z důvodu sociálního znevýhodnění. Škola průběžně 

získává finanční prostředky na financování ŠPP z jiných zdrojů, ale jedná se o časově 

omezená období a také o omezený objem finančních prostředků, který se například  

u „Šablon“ odvíjí od počtu dětí školy. 

 

Pro období kalendářního roku se jedná za uvedené pracovníky o předpokládanou 

částku ve výši cca 1. 900 000,- Kč (uvedená částka vychází se současně platných 

platových podmínek).  

Vzhledem k tomu, že se může platová legislativa vyvíjet, potřebný objem finančních 

prostředků by se upřesňoval vždy při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok (výše 

částky předpokládaného objemu finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok  

je počítána z nejvyššího platového stupně z důvodu možnosti případné personální změny). 

V současné době všechny výše zmiňované pracovní pozice mají uzavřený pracovní poměr,  

dle platné legislativy na dobu neurčitou. 

Škola bude tuto částku odboru sociálních věcí a školství vyúčtovávat vždy k 31. 12. 

příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou 

legislativu v  platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat  

při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro každý kalendářní rok. Nevyčerpané 



finanční prostředky budou vždy vráceny do rozpočtu statutárního města Přerova.   

 


