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Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a 

lidské zdroje 

dne 26. dubna 2018, 11.00 hod. 

Budova A – Velký zrcadlový sál, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, Praha 1 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Výdaje na vzdělávání regionálního a vysokého školství ve střednědobých rozpočtových 

rámcích 

3. Příprava a časový harmonogram implementace změn financování RgŠ (financování 

nepedagogů, nastavení  nenárokových složek apod.) 

4. Závěry porady MŠMT a KÚ ze dne 11. 4. 2018  

5. Různé 

 

Zahájení a schválení programu jednání 

Členům PT  byl k bodu 2 předložen podkladový materiál pro jednání – viz email zaslaný 25. 4. 

2018.  

Jednání PT RHSD ČR zahájil pan ministr (PM).  Ubezpečil členy tripartity, že reforma 

financování regionálního školství a zvyšování platů pedagogických i nepedagogických 

pracovníků je prioritou vlády. Pan premiér přislíbil nárůst 30 mld. Kč do oblasti školství na rok 

2019. Navýšené finanční prostředky na platy pracovníků v regionálním školství by měly být 

rozděleny do nárokové i nenárokové složky.  Zvyšování finančních prostředků se týká i 

vysokých škol. Požadavek navyšování platů ještě v roce 2018 není reálný, neboť z ušetřených 

či nově získaných peněz budou hrazeny finanční nedostatky v rozpočtu 2018, které se 

pohybují okolo 1,2 mld. Kč (nikoliv 2,5 mld. Kč jak požadují kraje).  

NM Matušková: finanční nedostatky v roce 2018 se týkají hlavně společného vzdělávání a 

zřizování škol a tříd dle § 16 odst. 9 školského zákona.  

NM Pícl: požadované finanční prostředky na rok 2019 pro navýšení platů pedagogických 

pracovníků se pohybují kolem 12 mld. Kč – viz předložený materiál. Jedná se o úvahu MŠMT, 

která je závislá na počtu pedagogických pracovníků a na objemu finančních prostředků, které 

budou k dispozici v roce 2019. Samostatnou problematikou pro rok 2020/2021 je získání 

dostatečného objemu peněz na zvýšení finančního ohodnocení za třídnictví a zvýšení 

specializačních příplatků – metodik prevence, výchovný poradce a další.  

Rozprava k bodům programu (2,4):  

Mgr. Seidlová: navrhované zvýšení platů pedagogickým pracovníkům na rok 2019 do 

nárokových a nenárokových složek by mohlo být ze strany odborů akceptováno. Prioritou 

odborů zůstává navýšení platů i v roce 2018. Důvodem je stále velmi nízká úroveň tarifů. 
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Ing. Rathouský: požádal doplnění materiálu o rozpis nákladů reformy financování 

regionálního školství, vývoj finančních prostředků na platy, doplnění o kapitolu týkající se 

navýšení financí vysokých škol, a to i ve výhledech pro roky 2020 a 2021.  

PM: materiál bude doplněn. PM poděkoval za podporu ze strany zaměstnavatelů i odborů.  

Ing. Horecký: akceptoval návrh MŠMT na dělení nárokové a nenárokové složky, žádá o 

doplnění výhledu vývoje platů na rok 2020 a 2021 pro plénům tripartity, neboť to bude 

prioritou samotného jednání. Reforma financování regionálního školství ještě není 

dostatečně vyřešena na úrovni školské tripartity, není tedy nutné ji v materiálu detailně 

předkládat. Rovněž je nutné brát v úvahu i vývoj mezd v soukromých školách. O tomto 

tématu bude nutné v příštích obdobích diskutovat. Upozornil, že 12 mld. Kč je navýšení, 

nikoliv celkový objem finančních prostředků na platy, tak jak uvádí předložený materiál.   

Ing. Harašta: Jaká je naděje, že MŠMT získá ještě v tomto roce 1, 2 mld. Kč, které teď 

v rozpočtu MŠMT chybí?   Kolik peněz bude stát reforma financování regionálního školství?  

PM: žádá 1,2 mld. Kč na vládě, podkladem mu bude sloužit vyjádření jednotlivých krajů a 

jejich hospodaření v oblasti regionálního školství.  

NM Matušková: uvedla, že se zde bavíme o rámcových číslech, které zatím nemáme, teprve 

poté můžeme dělat návrh rozpisu rozpočtu MŠMT na rok 2019.  

Mgr. Dobšík: souhlasil s návrhy Ing. Rathouského. Souhlasil s postupem MŠMT v souvislosti 

s rokem 2018, kdy je nutné dorovnat nedostatek finančních prostředků pro rok 2018. Rovněž 

zdůrazňuje nutnost revize společného vzdělávání. Zajímavá je myšlenka odměňovat 

pedagogické i nepedagogické pracovníky dle jedné platové stupnice. V souvislosti 

s nedostatkem pracovníků ve školství je nutné také řešit problematiku nástupního platu a 

progrese platového systému nové dvanáctistupňové tabulky.  

PM: jedná se o nesystémové rozhodnutí z minulosti a vstupní tarif musí být vyšší. Též platový 

systém bude nutné změnit.    

Mgr. Baierl: se dotázal, zda platí 3,2 až 3,5 mld. Kč pro vysoké školy s tím, že 70 % půjde do 

platů? Jak funguje fond F?           

PM: vstupní požadavek 3,2 mld. Kč je součástí debat s MF na rok 2019.  Fond F je stále 

aktuální. Je nutné v této oblasti podpořit pedagogické fakulty a udělat pouze systémové 

změny do rozpočtu MŠMT pro dlouhodobé zachování tohoto fondu. Do předloženého 

materiálu bude zapracován i střednědobý výhled vysokých škol v oblasti financování.  

Ing. Mihulka: uvedl, že je dobré, že v materiálu je zmíněno téma provozních pracovníků, bez 

těchto lidí nelze zabezpečit provoz škol.  

Ing. Kurfürstová: souhlasila s růstem platů v oblasti školství, který se zakládá na příslibu pana 

premiéra a programovém prohlášení vlády, nicméně v materiálu je jiný meziroční nárůst 
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peněz, než bylo deklarováno v nařízení vlády. Očekává další diskuse nad tímto tématem. 

Nutné je také získat údaje o skutečných průměrných platech za rok 2017.   

Ing. Vacek: zdůraznil důležitost podpory MŠMT v oblasti pozemního stavitelství, dopravního 

stavitelství a vodohospodářských staveb.  Poděkoval za věcná jednání ze strany MŠMT.  

PM: MŠMT plně podporuje tyto oblasti vzdělávání. Bude velmi nutné, aby se na rozvoji 

těchto oblastí podílela i zainteresovaná ministerstva svými rozvojovými programy.  

Ing. Gočálová: ministerstvo zemědělství spolupracuje se zemědělskými školami a podniky. 

Problémem je, že kraje dostatečně nespolupracují s ministerstvem, ruší školy, aniž by MZe.  

informovaly.  

NM Matušková: ve školském zákoně je vysloveně napsáno, že v dlouhodobém záměru kraje 

je nutné jednat o změnách ve školské soustavě i se sociálními partnery. Problém tedy není 

systémový, ale je v tom, že se nedostatečně dbá na literu zákona.  

Ing. Harašta: měli bychom se zabývat i problematikou revizí RVP – jiný profil absolventa 

v souvislosti s digitalizací a novými technologiemi.  

PM: je nutné o revizích diskutovat. Téma může být součástí dalších setkání PT RHSD ČR.   

Mgr. Seidlová: navrhuje jednání o revizích RVP zařadit na další jednání pracovního týmu 

tripartity.  

Usnesení:  

Předkládaný materiál MŠMT byl ze strany sociálních partnerů přijat. Bude doplněn o výhledy 

střednědobého rozpočtového rámce na roky 2020 a 2021 s tím, že bude podrobněji 

zaznamenáno, kolik finančních prostředků je požadováno na reformu financování 

regionálního školství, na zvýšení platů pracovníků ve školství a na navýšení finančního 

objemu peněz do vysokého školství.  Doplněný materiál bude zaslán členům PT RHSD ČR. 

Stanovisko ČMOS PŠ 

Aby bylo dosaženo cíle, kdy by měl průměrný plat pedagogického pracovníka činit v roce 

2020/21 130% průměrného platu ČR, jak je i v materiálu předloženém na jednání pracovního 

týmu, strana odborů s ohledem na vývoj platů v ostatní sféře, požaduje navýšení tarifní složky 

platů pedagogů již v tomto roce. Strana zaměstnavatelů požadavek podporuje. Žádáme, aby 

stanovisko ČMOS PŠ k platům bylo součástí zápisu. 

 

 
NM Matušková: pokud dojde k navýšení platů ještě v tomto roce, je pak velmi nutné žádat 

vládu o tuto změnu co nejdříve. Zvýšením finančních prostředků na platy ve veřejném 

školství by se muselo zvýšit i financování mezd v oblasti soukromého a církevního školství. 
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Pokud by rozhodnutí vlády přišlo pozdě, mělo by to negativní finanční dopad do rozpočtu 

MŠMT na rok 2019.  

Rozprava k bodům programu (3):  

NM Pícl: jsou hotovy metodiky k PHmax pro jednotlivé oblasti. Jejich podoba bude upravena 

po stránce vizuální. Rovněž budou vytvořeny metodiky ve formě prezentací (květen 2018). 

Během května a června 2018 bude MŠMT navštěvovat jednotlivé kraje a seznamovat 

ředitele s metodikou a výpočty PHmax (MŠ, ZŠ, SŠ). ZUŠ a VOŠ budou na programu později. 

Ověřování modelů týkající se nepedagogů, bude probíhat do konce května 2018. Do konce 

června 2018 MŠMT bude moci stanovit potřebné počty zaměstnanců, pedagogů i 

nepedagogů.  

 

Zapsal: Mgr. Josef Pokorák                                                

Schválil: Mgr. Václav Pícl 

Ověřeno: Mgr. Markéta Seidlová, Ing. Miloš Rathouský  


