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Schéma stávajícího systému financování RgŠ

Počet škol, tříd, dětí/žáků/studentů v ČR ve školním roce 2010/11
podle úrovně vzdělávání

(včetně kurzů a dalšího vzdělávání)

Zdroj: databáze ÚIV

Názorná ilustrace negativ stávajícího systému
výrazné meziroční a především mezikrajské rozdíly ve mzdových výdajích na 1 žáka
v 1 oboru vzdělání
Normativ MP v jednotlivých krajích v letech 2010 a 2009 pro obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Názorná ilustrace negativ stávajícího systému
vysoké mzdové výdaje na 1 žáka ve špatně organizované základní škole
v porovnání se mzdovými výdaji na 1 žáka v optimálně organizované základní škole
Mzdové výdaje na 1 žáka v jednotlivých krajích v roce 2011 ve dvou různých základních školách tvořených oběma stupni (v Kč/žáka)

Hůře organizovaná základní škola

Optimálně organizovaná základní škola

průměrně 17 žáků v každé třídě,

průměrně 24 žáků v každé třídě,

1 třída v každém ročníku
(ZŠ se 150 žáky)

3 třídy v každém ročníku
(ZŠ se 650 žáky)

30 000

Rozdíl ve výši mzdových výdajů na 1 žáka
v těchto školách je téměř - 30 %

28 000

26 000

24 000

22 000

20 000

10 000

Průměr ČR, 19 991

Zlínský, 20 288

Moravskoslezský, 20 761

Olomoucký, 19 448

Jihomoravský, 20 915

Vysočina, 20 103

Pardubický, 18 945

Královéhradecký, 20 028

Liberecký, 20 435

Ústecký, 19 539

Karlovarský, 19 243

Plzeňský, 20 321

Jihočeský, 19 450

Středočeský, 20 300

Hl. m. Praha, 20 095

Průměr ČR, 27 712

Zlínský, 27 727

Moravskoslezský, 28 391

Olomoucký, 26 730

Jihomoravský, 26 576

Vysočina, 27 607

Pardubický, 27 188

Liberecký, 28 894

Ústecký, 28 497

Karlovarský, 28 388

Plzeňský, 28 752

Jihočeský, 27 590

12 000

Středočeský, 28 318

14 000

Hl. m. Praha, 26 742

16 000

Královéhradecký, 26 575

18 000

Oblasti vzdělávání
zcela jistě zařazené
do systému oborových normativů

Oblasti vzdělávání
zařazené do normativně
nákladového systému

Otázka do odborné diskuse –
zda do systému oborových normativů zařadit i některé z následujících oblastí:

Schéma rozdílu mezi působením financování „na žáka“
ve stávajícím a v novém systému
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SYSTÉM OBOROVÝCH NORMATIVŮ
Oborový normativ vymezuje:
●

objem finančních prostředků zajišťující optimální rozsah pedagogické
práce v daném oboru vzdělání (mzdy pedagogů včetně příslušenství) +
optimální objem tzv. přímých ONIV

●

„fixní minimum“ těchto nákladů, tj. minimální objem finančních
prostředků, který ještě zajišťuje vzdělávání v daném oboru vzdělání
v souladu s daným RVP
(nebo-li minimální objem finančních prostředků, který musí mít
k dispozici každá škola bez ohledu na to, jak je její vzdělávání
organizováno)

Pokud bude vzdělávání ve škole (oboru vzdělání) organizováno odchylně
od stanoveného optima a objem finančních prostředků pro školu bude nižší než
stanovené„fixní minimum“, bude zákonnou povinností zřizovatele uhradit škole
potřebný objem výdajů, minimálně do výše „fixního minima“.
Pokud bude vzdělávání organizováno odchylně od stanoveného optima,
avšak objem finančních prostředků pro školu bude zajišťovat vzdělávání v souladu
s daným RVP, bude potřebný objem výdajů hrazen ze státního rozpočtu.
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Specifická podpora vybraných škol (oborů vzdělání)
Ve specifických případech vyžadujících z objektivních důvodů odlišný
postup při financování bude uplatněna po přechodnou dobu vyšší míra
podpory, než jakou vymezuje obecně platný systém

Zřizovatelé vypracují jmenný seznam škol (resp. oborů vzdělání v konkrétních
školách), kterým bude v systému oborových normativů poskytnuta vyšší míra
podpory
Seznam musí obsahovat:
●
Název a identifikátor školy a oboru vzdělání
●
Důvod, proč má být škole (oboru vzdělání) vyšší míra podpory
poskytnuta
●
Na jak dlouho má být škole (oboru vzdělání) vyšší míra podpory
poskytnuta
●
Konkrétní specifická míra podpory
(obecně se předpokládá řešení stanovením odlišného upravujícího
koeficientu k oborovému normativu, čímž bude „fixní minimum“
zajištěno pro nižší počet žáků ve třídě (příp. škole) než v obecných
případech)
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Podpora inkluzivního vzdělávání
Obecně platný systém oborových normativů bude uplatněn zvlášť pro:
●

vzdělávání dětí a žáků v běžných třídách, ve kterých se zároveň
nevzdělávají žáci se zdravotním postižením, vyžadujícím zvýšenou
míru podpory při vzdělávání (tzv. „BTBP“ – běžná třída, běžná podpora)

●

vzdělávání dětí a žáků v běžných třídách, ve kterých se zároveň
vzdělávají žáci se zdravotním postižením, vyžadujícím zvýšenou míru
podpory při vzdělávání
(návrh do odborné diskuse: řešit formou zvýšení hodnoty „fixního minima“
i oborového normativu o 5 %, 10 % a 25 % v závislosti na stupni míry podpory
podle postižení)

●

vzdělávání dětí a žáků ve speciálních třídách
(návrh do odborné diskuse: specifický postup založený na zvýšení hodnoty
„fixního minima“ a zároveň na snížení minimální i optimální naplněnosti třídy
(školy) oproti vzdělávání v běžné třídě, v závislosti na stupni míry podpory
podle postižení)

Budou-li tedy v 1 škole v 1 oboru vzdělání vzděláváni žáci ve 2 třídách, z nichž v 1 třídě
budou inkludovaní žáci, bude pro každou třídu stanoven vlastní oborový normativ
a objem finančních prostředků pro třídu s inkludovanými žáky bude vyšší než pro
třídu se žáky s běžnou mírou podpory při vzdělávání
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
Mateřské školy s celodenním provozem (BTBP)
● parametr ON: celkový počet dětí školy
● počet ON: 2
● ON1 stanoven pro 21 dětí ve škole (pro školu s 30 a méně dětmi),
ON2 stanoven pro 60 dětí ve škole (pro školu s více než 30 dětmi)
● počet upravujících koeficientů: 4 (2 k ON1 a 2 k ON2)
● optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 55 hodin/týden
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 10 dětí ve škole
● potlačení „nasávacího efektu“: u MŠ se nepředpokládá

Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně – tzv. málotřídky (BTBP)
● parametr ON: celkový počet žáků školy
● počet ON: 2
● ON1 stanoven pro 21 žáků ve škole (pro školu s 30 a méně žáky),
ON2 stanoven pro 60 žáků ve škole (pro školu s více než 30 žáky)
● počet upravujících koeficientů: 4 (2 k ON1 a 2 k ON2)
● optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 40 hodin/týden
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 5 žáků ve škole
● potlačení „nasávacího efektu“: u málotřídních ZŠ se nepředpokládá
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
První stupeň plně organizovaných základních škol (BTBP)
●
●
●
●

●
●
●
●

parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP prvního stupně školy
optimální průměrná naplněnost třídy: 24 žáků
počet ON: 3
ON1 stanoven pro třídu ve škole s 5 a méně BTBP na prvním stupni,
ON2 stanoven pro třídu ve škole s 6 až 10 BTBP na prvním stupni,
ON3 stanoven pro třídu ve škole s více než 10 BTBP na prvním stupni
počet upravujících koeficientů: 3 (1 ke každému ON)
optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 28 hodin/týden
„fixní minimum“ zajištěno pro: 19 žáků ve třídě
(případně k diskusi: pro 18 žáků u ON1, 19 žáků u ON2 a 20 žáků u ON3)
potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 30 žáků u ON1 a pro více než 28 žáků
u ON2 a ON3
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
Druhý stupeň plně organizovaných základních škol (BTBP)
●
●
●
●

●
●
●
●

parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP druhého stupně školy
optimální průměrná naplněnost třídy: 24 žáků
počet ON: 3
ON1 stanoven pro třídu ve škole s 4 BTBP na druhém stupni,
ON2 stanoven pro třídu ve škole s 5 až 8 BTBP na druhém stupni,
ON3 stanoven pro třídu ve škole s více než 8 BTBP na druhém stupni
počet upravujících koeficientů: 3 (1 ke každému ON)
optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 36 hodin/týden
„fixní minimum“ zajištěno pro: 21 žáků ve třídě
potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 30 žáků u ON1 a pro více než 28 žáků
u ON2 a ON3
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
Nižší stupeň víceletých gymnázií (BTBP)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP nižšího stupně školy
optimální průměrná naplněnost třídy: 26 žáků
počet ON: 1
počet upravujících koeficientů: 1
optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání pro 8letá gymnázia: 39 hodin/týden
optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání pro 6letá gymnázia: 40,5 hodin/týden
„fixní minimum“ zajištěno pro: 22 žáků ve třídě
potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 27 žáků ve třídě
objem „fixního minima“ MP vč. příslušenství i ONIV na žáka nižšího stupně
8letého gymnázia je stejný na žáka druhého stupně ZŠ, avšak „fixní minimum“
je stanoveno pro vyšší naplněnost třídy než u II. st. ZŠ (22 žáků oproti 21 žákům)
ON na žáka v optimálně naplněné třídě nižšího stupně 8letého gymnázia (26 žáků)
je ve stejné výši jako ON na žáka v optimálně naplněné třídě druhého stupně ZŠ
(24 žáků)
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro teoretické vyučování
4letá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií (BTBP)
●
●
●
●
●
●
●

parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy
optimální průměrná naplněnost třídy: 26 žáků
počet ON: 1
počet upravujících koeficientů: 1
optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 47 hodin/týden
„fixní minimum“ zajištěno pro: 22 žáků ve třídě
potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 27 žáků ve třídě

●

uvedené parametry jsou navrženy pro všechny obory vzdělání gymnázií kromě oborů
vzdělání: Gymnázium se sportovní přípravou a Gymnázium – vybrané předměty v cizím
jazyce.
Nastavení parametrů pro tyto obory vzdělání (resp. úprava výše navržených parametrů)
bude předmětem odborné diskuse a bude provedeno po jejím ukončení.
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro teoretické vyučování
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
– kategorie „M“ a „L5“ (BTBP)
● parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy, ve kterých jsou tyto obory
vzdělání vyučovány
● optimální průměrná naplněnost třídy: 26 žáků
● počet ON: 2
● ON1 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 47 hodin/týden
(obory vzdělání skupin: 18, 2143, 2144, 2345, 36, 37, 63, 66, 68, 69, 72, 75, 78 kateg. „M“
a pro všechny obory vzdělání kategorie „L5“ kromě oborů vzdělání skupiny 82)
● ON2 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 49 hodin/týden
(obory vzdělání skupin: 16, 2142, 2341, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 43, 65 kateg. „M“)
● počet upravujících koeficientů: 2 (1 k ON1 a 1 k ON2)
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 22 žáků ve třídě
● potlačení „nasávacího efektu“- 2 úrovně: standardně pro více než 27 žáků ve třídě
a u oborů vzdělání sk. 7531 M (Pedagogika a výchova dětí) pro více než 29 žáků ve třídě
●

uvedené parametry jsou navrženy pro všechny obory vzdělání kromě skupin oborů vzdělání:
53 – Zdravotnictví a 82 – Umění a užité umění a kromě vzdělávání v tzv. „víceoborových“
třídách. Nastavení parametrů pro tyto obory vzdělání (resp. úprava výše navržených
parametrů) bude předmětem odborné diskuse a bude provedeno po jejím ukončení.
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro teoretické vyučování
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
– kategorie „L0“ (BTBP)
● parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy, ve kterých jsou tyto obory
vzdělání vyučovány
● optimální průměrná naplněnost třídy: 24 žáků
● počet ON: 2
● ON1 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 31 hodin/týden
(pro naprostou většinu oborů vzdělání kromě oborů uvedených níže)
● ON2 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 33 hodin/týden
(pro obory vzdělání, které mají v RVP oproti ostatním vyšší podíl teorie – navrženy obory
vzdělání 3941L02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a případně také
2641L01 Mechanik elektrotechnik)
● počet upravujících koeficientů: 2 (1 k ON1 a 1 k ON2)
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 20 žáků ve třídě
● potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 26 žáků ve třídě
●

uvedené parametry jsou navrženy pro všechny obory vzdělání kromě skupiny oborů vzdělání:
82 – Umění a užité umění a kromě vzdělávání v tzv. „víceoborových“ třídách.
Nastavení parametrů pro tyto obory vzdělání (resp. úprava výše navržených parametrů) bude
předmětem odborné diskuse a bude provedeno po jejím ukončení.
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro teoretické vyučování
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s výučním listem –
kategorie „H“ (BTBP)
● parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy, ve kterých jsou tyto obory
vzdělání vyučovány
● optimální průměrná naplněnost třídy: 24 žáků
● počet ON: 2
● ON1 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 22 hodin/týden
(pro naprostou většinu oborů vzdělání kromě oborů uvedených níže)
● ON2 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 24 hodin/týden
(pro obory vzdělání, které mají v RVP oproti ostatním vyšší podíl teorie – navrženy obory
vzdělání 3652H01 Instalatér a 5341H01 Ošetřovatel)
● počet upravujících koeficientů: 2 (1 k ON1 a 1 k ON2)
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 19 žáků ve třídě
● potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 28 žáků ve třídě
●

uvedené parametry jsou navrženy pro všechny obory vzdělání kromě skupiny oborů vzdělání:
82 – Umění a užité umění a kromě vzdělávání v tzv. „víceoborových“ třídách.
Nastavení parametrů pro tyto obory vzdělání (resp. úprava výše navržených parametrů) bude
předmětem odborné diskuse a bude provedeno po jejím ukončení.
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro teoretické vyučování
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s výučním listem –
kategorie „E“ (BTBP)
● parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy, ve kterých jsou tyto obory
vzdělání vyučovány
● optimální průměrná naplněnost třídy: 14 žáků
● počet ON: 1
● optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 11 hodin/týden
● počet upravujících koeficientů: 1
● „fixní minimum“ zajištěno pro: 7 žáků ve třídě
● potlačení „nasávacího efektu“: pro více než 21 žáků ve třídě
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro praktické vyučování (odborný výcvik OV)
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s výučním listem či
maturitní zkouškou – kategorie „H“ a „L0“ (BTBP)
● parametr ON: reálná průměrná naplněnost všech BTBP školy, ve kterých jsou tyto obory
vzdělání vyučovány
● optimální průměrná naplněnost třídy: 24 žáků
● počet ON: 3
●

ON jsou konstruovány pro školu, která má minimálně 2 optimálně naplněné paralelní třídy v ročníku

●

ON1 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 30 hodin/týden
(tj. pokrytí potřeby 1 úvazku učitele OV; pro obory vzdělání, které mají nařízením vlády
stanoveno max. 12 nebo 16 žáků na učitele OV)
ON2 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 45 hodin/týden
(tj. pokrytí potřeby 1,5 úvazku učitele OV; pro obory vzdělání, které mají nařízením vlády
stanoveno max. 8 nebo 10 žáků na učitele OV)
ON3 je konstruován pro optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání: 60 hodin/týden
(tj. pokrytí potřeby 2 úvazku učitele OV; pro obory vzdělání, které mají nařízením vlády
stanoveno max. 6 nebo 7 žáků na učitele OV)
počet upravujících koeficientů: 5 (2 k ON1, 1 k ON2 a 2 k ON3)

●

●

●
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Návrh základních parametrů oborových normativů (ON)
pro praktické vyučování (odborný výcvik OV)
Obory vzdělání středních škol, poskytující střední vzdělání s výučním listem či
maturitní zkouškou – kategorie „H“ a „L0“ (BTBP)
●

●

●

„fixní minimum“ 1 (pokrytí potřeby 0,5 úvazku učitele OV) zajištěno pro:
12 žáků ve třídě (pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 12 žáků na učitele OV)
16 žáků ve třídě (pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 16 žáků na učitele OV)
„fixní minimum“ 2 (pokrytí potřeby 1 úvazku učitele OV) zajištěno pro:
12 žáků ve třídě (pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 6 žáků na učitele OV)
14 žáků ve třídě (pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 7 žáků na učitele OV)
16 žáků ve třídě (pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 8 nebo 10 žáků na učitele OV)
potlačení „nasávacího efektu“ – 2 úrovně:
pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 6, 8 nebo 12 žáků na učitele OV bude pro více než
24 žáků ve třídě zvýšen objem finančních prostředků pro třídu, odpovídající potřebě 0,5 úvazku
učitele OV)
pro obory vzdělání, které mají stanoveno max. 7, 10 nebo 16 žáků na učitele OV již nebude pro
více než 24 žáků ve třídě objem finančních prostředků pro třídu navyšován

●

objemy finančních prostředků podle uvedených parametrů budou pro jednotlivé kategorie
oborů vzdělání použity následovně: pro „H“ – ve výši 100 % a pro „L0“ – ve výši 70 %

●

parametry ON pro obory vzdělání kategorie „E“ budou upraveny s ohledem na rozdílnou
velikost optimálně naplněné třídy (14 žáků)

str. 49 koncepčního záměru

NORMATIVNĚ NÁKLADOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ
Z rozpočtu MŠMT budou prostřednictvím krajských úřadů financovány oblasti
vzdělávání, které nebudu zahrnuty do systému financování prostřednictvím
oborových normativů, tj.:
● nepedagogičtí (tj. provozní) pracovníci všech škol a školských zařízení
● pedagogičtí pracovníci a „přímé“ ONIV všech školských zařízení
(případně většiny školských zařízení)
● pedagogičtí pracovníci a „přímé“ ONIV vyšších odborných škol, konzervatoří
a základních uměleckých škol
(pokud tyto oblasti nebudou financovány systémem oborových normativů)
Tento systém vychází ze stávajícího režimu financování, avšak navíc umožňuje
poskytovatelům dotace (krajským úřadům i MŠMT) více respektovat reálné
skutečnosti a žádoucí vývoj v krajích i jednotlivých subjektech (při potlačení vlivu
výkonů)
Pro krajské úřady znamená zvýšení rozhodovacích pravomocí (na rozdíl od systému
financování prostřednictvím oborových normativů, které bude striktně stanovovat MŠMT)
I v rámci tohoto systému musí být zachován rovný přístup krajských úřadů
ke školám a školským zařízením bez rozdílu zřizovatele

str. 50 koncepčního záměru

Oba systémy, tj. systém oborových normativů a systém normativně
nákladový, zajistí:
● „srovnatelnost“ ekonomické podpory škol a školských zařízení
z veřejných rozpočtů bez rozdílu zřizovatele
pro poskytování „přímých výdajů“ budou uplatněny oba systémy pro všechny školy
a školská zařízení. Pro soukromé a církevní školy a školská zařízení navíc MŠMT
zabezpečí dotaci na vlastní provoz těchto škol, tzn. bude plnit roli, kterou u
školství krajského a obecního plní jejich zřizovatelé

● „srovnatelnost“ podmínek pro stanovení výše úplaty za vzdělávání
a školské služby bez rozdílu zřizovatele
v zájmu zvýšení efektivity poskytování některých druhů vzdělání a školských služeb
lze uvažovat o tom, ponechat současnou státní regulaci úplat pouze u těch
segmentů vzdělávání a školských služeb všech zřizovatelů, kde je to
celospolečensky vhodné, resp. nezbytné (např. vzdělávání v MŠ a VOŠ)
a u ostatních segmentů od státní regulace ustoupit a přenést ji na zřizovatele

● zvýšení autonomie ředitele školy či školského zařízení
pro ředitele školy či školského zařízení bude (při předpokládaném zrušení limitů
mzdové regulace) závazný pouze celkový objem zdrojů pro subjekt –
bude tedy zcela v kompetenci ředitele použít přidělené zdroje na vymezený účel
dle svého uvážení

Rekapitulace hlavních cílů odborné diskuse
● konečné vymezení druhů škol, resp. oborů vzdělání, pro které budou použity
oborové normativy (ON)
tj. zda do systému ON zařadit i:
● vyšší odborné školy
● konzervatoře
● základní umělecké školy
● případně některá školská zařízení (školní družiny,…)
nebo v systému ON ponechat pouze
● mateřské školy
● základní školy
● střední školy
●

pro všechny oblasti vzdělávání, které budou zařazeny v systému ON, dojít ke
konsenzu v nastavení hlavních parametrů ON, tj.:
● optimální průměrnou naplněnost třídy (školy,…)
● optimální týdenní hodinový rozsah vzdělávání
● „fixní minimum“
● pro kolik žáků ve třídě (škole,…) je „fixní minimum“ zajištěno
● počet ON
● počet upravujících koeficientů

Rekapitulace hlavních cílů odborné diskuse
●

návrh základních parametrů ON pro vzdělávání dětí a žáků v:
● speciálních školách
● v ZŠ speciální
● ve třídách přípravného stupně ZŠ speciální
● ve škole při zdravotnickém zařízení
● v internátní MŠ
● některých oborech vzdělání středních škol
● v oborech vzdělání sk. 53 – Zdravotnictví a 82 - Umění a užité umění
● v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
a Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
● v oborech vzdělání kategorie „J“
● v oborech vzdělání kategorií „C“ a „D“ (praktické školy)
● „víceoborových“ třídách středních škol

●

návrh na případnou úpravu základních parametrů ON již navržených
v tomto koncepčním záměru
(inkludovaní žáci, speciální třídy, odborný výcvik u oborů vzdělání kategorie „E“,…)

●

návrh postupu k vytvoření seznamu škol (oborů vzdělání) vyžadujících po
přechodnou dobu vyšší míru podpory
(včetně všech nezbytných atributů seznamu – viz str. 10 koncepčního záměru)

Ukázky modelového působení
nového systému financování

Příloha č. 2 koncepčního záměru

Komentář k ukázkám modelového působení
a k příloze č. 2 koncepčního záměru
● následující ukázky modelového působení nového systému financování i příloha
č. 2 mají za cíl znázornit porovnání stávajícího modelu a nového modelu
financování,
a to pouze v oblasti mzdových prostředků pedagogů (bez příslušenství)
v letošním roce
(jedná se tedy pouze o ilustrativní porovnání současných krajských normativů
mzdových prostředků pro rok 2011 a nového modelu financování, pokud by byl platný
v roce 2011)

● znázorňují možné chování systému nového v porovnání se současným;
nejedná se tedy o vymezení objemu finančních prostředků, které by školy
získaly v roce 2013, ani o vymezení oborových normativů
● cílem následujících ukázek je zejména znázornit, že při stejném počtu žáků ve
škole lze výrazně ovlivnit výsledný objem finančních prostředků náležejících
škole v novém systému financování pouze změnou organizace vzdělávání
(tj. např. snížením počtu tříd)

Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně(tzv. „malotřídky“)

Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Záměrem je umožnit fungování v podstatě
jakkoli naplněné škole. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem
finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd. Rozdíly jsou závislé na
současné velmi rozdílné výši financování v jednotlivých krajích.

I. stupeň plně organizovaných základních škol

Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24.
Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

II. stupeň plně organizovaných základních škol

Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24.
Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

Nižší stupeň víceletých gymnázií
(bez oborů sportovních a bilingvních gymnázií)

Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 26.
Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.
Omezení současného „nasávacího efektu“ u škol s vysokou průměrnou naplněností tříd.

4letá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií
(bez oborů sportovních a bilingvních gymnázií)

Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 26.
Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.
Omezení současného „nasávacího efektu“ u škol s vysokou průměrnou naplněností tříd.

Obory vzdělání středních škol s maturitní zkouškou (kategorie „M“)
Vybrané skupiny – 2341 Strojírenství a 7842 Obecně odborná příprava

Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 26.
Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.
Omezení současného „nasávacího efektu“ u škol s vysokou průměrnou naplněností tříd.

Děkujeme za Vaši pozornost

