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Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje 

záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v České republice 

excerpovaných z českých pedagogických a jiných odborných 

časopisů, případně deníků, vydaných v roce 2018. Plné texty článků 

lze objednat na adrese: studovna@npmk.cz 

 

1. 

Bude líp? Těžko : ministerstvo financí chce dát o deset miliard méně, než 

školství potřebuje [ Will there be better times? Hardly : ministry of finance 

wants to provide ten billion less than schools need ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 23 (2018), s. 20-21. 

Na začátku školního roku 2017/2018 demonstrovali zástupci vysokých škol, 

školských asociací a odboráři za výrazné navýšení mezd. Byla sepsána petice     

a v současné době by měla být projednávána v Senátu. Panuje shoda, že školství 

je dlouhodobě podfinancováno. Slibovaná částka z ministerstva financí naprosto 

nesplňuje očekávání ani požadavky ze strany zástupců školství. Věkový průměr 

pedagogů na všech úrovních vzdělávání se zvyšuje a absolventi nemají o místa 

ve školách zájem. 

školní rok ; školství ; financování ; vláda ; škola ; nezájem ; plat ; očekávání ; 

Česko ; petice ; ministerstvo financí ; požadavky ; demonstrace ; 2017-2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/469335 

 

2. 

Česko jako učitel národů [ Czech Republic as a teacher of nations ]  / Jan 

Richter -- cze 

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 62, č. 

7 (2018), s. 14-21. 

Česká republika láká rok od roku stále více zahraničních studentů. Důvody: 

otevřená vzdělávací politika, kvalitní školství, stabilita a bezpečnost země. 

mailto:studovna@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/469335


Nejpočetnější skupinu tvoří tradičně Slováci, přibývá Rusů, Ukrajinců, 

Kazachstánců i zájemců z dalších zemí světa. Tento trend mění podobu 

vysokého školství (přibývá studijních programů v angličtině i dalších cizích 

jazycích) a přináší vysokým školám finance od samoplátců i ministerstva 

školství. Přesto většina cizinců studuje v Česku zcela bezplatně v 

českojazyčných programech, aniž by stát s absolventy, kteří se po studiu vrátí do 

vlasti, jakkoli pracoval a těžil z kontaktů s nimi. Článek uvádí některá statistická 

data k problematice a porovnává situaci u nás a v některých sousedních i 

vzdálenějších zemích. 

vysoké školství ; vysoká škola ; zahraniční student ; bezplatné vzdělávání ; 

studijní poplatky ; statistická data ; komparace ; zahraničí ; Česko 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/467185 

 

3. 

Dáme dětem školenky? : systém financování může být v některých ohledech 

špatný, hlavně když je stabilní [ Financing regional education ]  / Radmil 

Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 24 (2018), s. 4-7. 

Ve světě jsou běžné dva systémy financování. Normativní - nejčastější a placení 

vouchery - s velkou kompetencí rodičů. U nás je nastaveno 14 krajských 

systémů financování, a školy tak dostávají nesrovnatelné množství peněz. 

Dochází k veliké diferenciaci školství. Své názory na systém financování 

prezentuje Hana Lipovská z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 

univerzity Brně. Velkou chybou je podle jejího názoru složitost 

přerozdělovacího systému. 

školství ; financování ; diferenciace ; regionální školství ; přidělení finančních 

prostředků ; regionální rozdíly ; Česko ; systém financování ; přerozdělování 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/469844 
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4. 

Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely 

poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou 

zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví 

nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. 

MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018) : č.j. MSMT-25267/2018-3             

[ Supplement to completion of normatives of non-investment expenditures for 

year 2018 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and 

school facilities which have not been established by state, region, municipality, 

bounds of municipalities, registered church or religious society with the right to 

establish denominational schools, in the year 2018 (established by no. MSMT-

16/2018 and no. MSMT-25267/2018) : No. MSMT-25267/2018-3 ]  / 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

ISSN 1211-0876 -- Roč. 74, č. 11 (listopad) (2018), s. 2-3. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2018 

normativy neinvestičních výdajů na rok 2018 soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových 

prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta. 

Doplněno o normativy pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných 

škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2018 dosud nebyl 

stanoven. Přehled normativů je uveden v příloze. 

financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; podpora ; 

soukromá škola ; střední škola ; vyšší odborná škola ; ministerstvo školství ; 

Česko ; normativy ; 2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/471394 

 

5. 

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely 

poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou 

zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví 

nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 [ Completion of 

normatives of non-investment expenditures for year 2018 for the purpose of 

granting subsidies for activities of schools and school facilities which have not 

http://katalog.npmk.cz/documents/471394


been established by state, region, municipality, bounds of municipalities, 

registered church or religious society with the right to establish denominational 

schools, in the year 2018 ]  / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

ISSN 1211-0876 -- Roč. 74, č. 9-10 (říjen) (2018), s. 11-12. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2018 

normativy neinvestičních výdajů na rok 2018 soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových 

prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta. 

Doplněno o normativy pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných 

škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2018 dosud nebyl 

stanoven. Přehled normativů je uveden v příloze. 

financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; podpora ; 

soukromá škola ; střední škola ; vyšší odborná škola ; ministerstvo školství ; 

Česko ; normativy ; 2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/470647 

 

6. 

Chce to vrátit legislativu týkající se inkluze zhruba do roku 2005 : říká 

poslanec za ODS Václav Klaus mladší [ Legislation on inclusive education in 

need of a change : interview with Václav Klaus jr. ]  / Václav Klaus ml. ; [Autor 

interview] Jaroslava Štefflová -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 1 (2018), s. 9-11. 

Rozhovor s poslancem za ODS Václavem Klausem ml. Odpovídá na otázky 

týkající se inkluze, podpůrných opatření, systému financování obecně i 

odměňování učitelů, zavedení kariérního systému, revize kurikula. 

inkluzivní vzdělávání ; financování ; školství ; školská politika ; kurikulum ; 

učitel ; odměna ; názor ; Klaus, Václav, ml. ; Klaus, Václav, ml. ; Česko ; 

podpůrná opatření 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/466460 
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7. 

Kdy bude kantorský plat skutečně motivační? : čerstvý absolvent by měl 

dostat aspoň 34 000 korun měsičně [ When will teacher's salary become really 

motivational? : novice teacher should receive at least 34,000 crowns a month ]  / 

Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 1 (2018), s. 4-7. 

Problémy ve financování pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

Navýšení tarifů v loňském roce celorepublikový problém nevyřešilo. Platové 

ohodnocení není dostatečné a už vůbec ne motivační. Navýšení tarifních platů 

bylo často na úkor nenárokové složky platu a osobní ohodnocení vlastně klesá. 

Problémy přinesla také samotná inkluze. Velkým problémem je škrtnutí peněz 

na asistenty. 

učitel ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; asistent ; financování ; 

motivace ; začínající učitel ; pracovní postup ; přidělení finančních prostředků ; 

ekonomika školství ; inkluzivní vzdělávání ; odměna ; Česko ; asistent pedagoga 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/466459 

 

8. 

Komu zbude černý Petr? : část krajských úřadů si stěžuje, že musí krátit 

peníze na nenároky [ Regional authorities' complaints about the need to cut 

money for teachers because of paying other school sectors ]  / Radmil Švancar -- 

cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 12 (2018), s. 16-19. 

V současné době platové tarify ve školství rostou. Problém je však v krácení 

finančních prostředků na nenárokové složky platu pedagogů i nepedagogického 

personálu škol. Závažnost situace se liší kraj od kraje. V podstatě se zástupci 

krajů shodli na tom, že značný podíl na krácení objemu financí na nenárokové 

složky je spojen s financováním podpůrných opatření. Jiného názoru je MŠMT. 

školství ; škola ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; ministerstvo 

školství ; regionální správa ; financování ; plat ; podpůrná opatření 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/466459


http://katalog.npmk.cz/documents/468166 

 

9. 

MŠMT platí školní obědy dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit [ Free 

school lunches for socially disadvantaged children ]  / Jaroslav Faltýn -- cze 

In: Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 2336-6818 

-- Roč. 4, č. 3 (2018), s. 5. 

http://www.msmt.cz/ 

Od školního roku 2015/2016 pomáhá MŠMT hradit sociálně znevýhodněným 

dětem obědy. Dotační program je určen dětem z rodin, které těsně nesplňují 

podmínky pro přiznání sociálních dávek. Příjemci dotačního programu budou i 

tento rok neziskové organizace, které následně zajistí úplatu za školní obědy 

žákům základních škol. Dotační program vypsalo také MPSV. Ten je určen 

dětem z rodin pobírajících sociální dávky. Podrobné informace jsou uvedeny na 

webových stránkách MŠMT. 

školní stravování ; žák ; základní škola ; podpora ; program ; sociálně 

znevýhodněný ; jídelna ; ministerstvo školství ; Česko. ; Česko ; stravování ; 

oběd ; operační program ; sociální dávky ; nezisková organizace 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/471245 

 

10. 

Na vyšší platy se už letos moc netěšte : za dva roky by měli mít učitelé 

průměrný tarif 36 tisíc plus zhruba 9000 korun na nenárocích [ Do not 

expect higher salaries this year : in two years, teachers could earn 36 thousand   

a month on average, plus around 9,000 crowns on quotas ]  / Rober Plaga ; 

[Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 29 (2018), s. 7-10. 

Rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou. Otázky týkající se nárůstu 

průměrného platu, odložené reformy financování regionálního školství, 

nedostatku pedagogů, problémů s neziskovkami, které komplikují přijetí 

vyhlášky o speciálním vzdělávání. 

http://katalog.npmk.cz/documents/468166
http://katalog.npmk.cz/documents/471245


ministr školství ; učitel ; školství ; regionální školství ; systém výchovy a 

vzdělávání ; financování ; plat ; interview ; Plaga, Robert ; Česko ; problém 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/470280 

 

11. 

Naděje vošek na brzké zakotvení v terciáru opět slábne : systémový návrh 

bude na světě zřejmě nejdřív za tři roky [ Tertiary vocational education : draft 

system will probably be ready within three years ]  / Petr Husník -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 17 (2018), s. 4-7. 

V dubnu 2018 proběhla valná hromada Asociace vyšších odborných škol 

(AVOŠ). Byly diskutovány problémy, které v současnosti vošky sužují. Jde       

o financování regionálního školství (navýšení celkové výše normativu). 

Hlavním problémem je postavení vošek v terciárním systému vzdělávání. VOŠ 

usilují o srovnatelnost vzdělávacích programů s VŠ. V některých případech je 

již spolupráce VOŠ a VŠ zřejmá. Studenti pak mohou nastoupit do třetího 

ročníku bakalářského programu na spolupracující VŠ. Informace o evropském 

projektu VOŠ, jehož cílem je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání. 

vyšší odborná škola ; vysoká škola ; regionální školství ; vztahy mezi školami ; 

financování ; spolupráce ; systém výchovy a vzdělávání ; vzdělávací program ; 

bakalářské studium ; projekt ; podpora ; inovace ve vzdělávání ; Česko ; 2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/469180 

 

12. 

Nadějný rozpočet 2018 : školství meziročně získalo jednadvacet miliard 

korun navíc [ Budget for education 2018 : education received year-on-year 

more than 21 billion crowns ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 3 (2018), s. 4-7. 

V minulém roce došlo k navýšení platů pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. První část článku se věnuje systému financování pracovníků 

školství. Rozdělení do tarifů, do nenárokových složek platu a ostatních 

http://katalog.npmk.cz/documents/470280
http://katalog.npmk.cz/documents/469180


neinvestičních výdajů (ONIV). Ke změnám došlo také ve financování některých 

podpůrných opatření ve speciálních školách a financování asistentů pedagoga. 

Do nového roku vstoupilo školství s nejvyšším rozpočtem. Součástí článku je 

řada tabulek a grafů ukazujících vývoj rozpočtu i jednotlivých částí platů. 

rozpočet na vzdělání ; ministerstvo školství ; školství ; financování ; ekonomika 

školství ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; plat ; odměna ; výdaje ; 

přidělení finančních prostředků ; asistent ; Česko ; tarif ; platové třídy ; 

podpůrná opatření ; 2018 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/466897 

 

13. 

Ne reformě financování regionálního školství : Plzeňský kraj odmítá 

centralismus ve středním vzdělávání [ No to a reform in financing regional 

education : Pilsen Region rejects centralism in secondary education ]  / Radmil 

Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 28 (2018), s. 12-14. 

Plzeňský kraj se velice angažuje v otázce školství. Informace z praxe získává 

např. z pracovní skupiny Vzdělávání. Zástupci zaměstnavatelů, škol, zřizovatelů 

i Západočeské univerzity se pravidelně setkávají a řeší problémy ve školství. 

Své výhrady vznáší k politice vlády i MŠMT. Nesouhlasí se současným stavem 

společného vzdělávání, inkluzí, s reformou financování regionálního školství aj. 

Upozorňují na nedostatek kvalitních a kvalifikovaných pedagogů. 

regionální školství ; školství ; financování ; inkluzivní vzdělávání ; kvalifikace ; 

učitel ; nedostatek ; škola ; vzdělávání ; ministerstvo školství ; školská politika ; 

reforma ; pracovní skupina ; postoj ; Západočeský kraj ; Česko 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/470453 

 

14. 

Nová vláda a školské odbory : jaká bude vzájemná spolupráce? [ New 

Government and School Unions : what will their mutual cooperation look     

like? ]  / František Dobšík ; [Autor interview] Táňa Pikartová -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/466897
http://katalog.npmk.cz/documents/470453


In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 26, č. 1 (2018), s. 3. 

Rozhovor s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 

Františkem Dobšíkem o zásadních změnách ve financování školství a 

významném zvýšení platů učitelů v roce 2017. Hodnocení kampaně Konec 

levných učitelů, názory na kariérní řád nebo inkluzi. 

vláda ; politika ; ministerstvo školství ; stát ; odbory ; odborová organizace ; 

učitel ; plat ; financování ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; 

inkluzivní vzdělávání ; 2017 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/466362 

 

15. 

Platba na hlavu, nebo na hodinu? : bez peněz do reformy financování nelez  

[ Payment per capita or per lesson? : without proper funding financial reform 

cannot be implemented ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 16 (2018), s. 4-7. 

Článek je věnován reformě financování regionálního školství. Vývoj 

financování školství od konce 20. století (normativní financování). Názory         

a postoje řady ministrů. Po ukončení působnosti školských úřadů převzaly 

odpovědnost okresní, respektive krajské úřady. Rozdílné názory na naplněnost 

tříd a počty žáků. V současnosti bude mít zásadní význam stanovení tzv. 

PHmax. Maximální počet hodin výuky ve třídě hrazený ze státního rozpočtu, 

jeho hodnoty budou stanoveny právním předpisem. Hodnoty PHmax budou mít 

dlouhodobou platnost. 

školství ; regionální školství ; financování ; reforma ; ministr školství ; školský 

úřad ; třída ; velikost třídy ; počet žáků ; vyučovací hodina ; výuka ; státní 

rozpočet ; legislativa ; Česko ; normativní financování ; normativ ; století 20-21 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/469117 
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16. 

Platy rostou, ale ne dost rychle : průměrných 130% v příjmech pedagogů je 

pořád ve hvězdách [ Salaries are on the rise, but not fast enough : average of 

130% in teachers' income is not real ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 33 (2018), s. 12-14. 

Ministerstvo školství je spokojeno s rozpočtem na příští rok. Školské odbory 

jsou opatrnější. V článku je uvedeno srovnání růstu platů u pedagogických i 

nepedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců státní správy. Jednotlivé 

údaje vzhledem k ekonomickému vývoji a podílu na HDP nejsou tak 

optimistické. Předseda školských odborů, František Dobšík, upozorňuje na roli 

senátorů při vyjednávání mzdové politiky i celého rozpočtu. 

ministerstvo školství ; odbory ; školství ; plat ; komparace ; mzda ; odměna ; 

vyučující personál ; nepedagogický personál ; zaměstnanec ; státní správa ; 

rozpočet na vzdělání ; Česko ; zvýšení ; 2019 
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17. 

Počet firem často převyšuje počet studentů : absolventi vošek bývají 

rozebraní dlouho před absolutoriem [ The number of companies often 

exceeds the number of students : graduates from tertiary technical schools are in 

great demand ]  / Petr Husník -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 24 (2018), s. 10-11. 

Počet zájemců o studium na vyšších odborných školách klesá, přestože je o ně 

ze strany zaměstnavatelů velký zájem. Konkurencí jsou stále dostupnější 

bakalářské programy. Unie zaměstnaneckých svazů apeluje na vládu                   

a ministerstvo školství, aby vyřešily zásadní problémy. Jedná se hlavně              

o financování regionálního školství a placení školného na VOŠ. V článku jsou 

uvedeny názory několika ředitelů VOŠ na uplatnění jejich absolventů a na zájem 

nových studentů o studium. 

vyšší odborná škola ; bakalářské studium ; absolvent ; zaměstnavatel ; přechod 

ze školy do zaměstnání ; uplatnění ; zájem ; ministerstvo školství ; vláda ; 

financování ; regionální školství ; studijní poplatky ; Česko 
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18. 

Podpora odborného vzdělávání začala dávat smysl : v některých školách 

dramaticky rostou počty žáků [ Support for vocational education starts to 

make sense: in some schools the number of pupils increased dramatically ]  / 

Petr Husník 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 30 (2018), s. 4-7. 

Článek je věnován podpoře odborného školství. Ze strany krajů jde o zavedení 

tzv. krajského stipendia. Uvedení různých příkladů z krajů ČR. Díky stipendiím 

se lepší docházka i prospěch studentů. V Moravskoslezském kraji pokračuje 

druhým rokem projekt duálního vzdělávání. Spojení školy a firmy. S přijetím 

duálního vzdělávání je spojena změna školního vzdělávacího programu. Nově se 

firmy starají o profesní přípravu žáka od prvního ročníku. Firmy začínají 

oslovovat případné zájemce v devátých třídách základních škol. 

střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; odborné vzdělání ; stipendium ; 

podpora ; motivace ; docházka ; projekt ; duální systém ; školní vzdělávací 

program ; regionální školství ; podnik ; spolupráce ve výchově ; vztah škola-

výroba ; přechod ze základní na střední školu ; žák ; Česko 
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19. 

Pro kraje je podpora odborného vzdělání vývěsním štítem : mezi 

motivačními nástroji dominují učňovská stipendia [ Support for vocational 

education in the regions: most motivating are scholarships ]  / Petr Husník -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 32 (2018), s. 4-8. 

Podpora odborného vzdělávání z regionálního pohledu. Informace o podpůrných 

aktivitách a jejich výsledcích z různých regionů ČR. Jihočeský kraj využívá 

dotační programy Jihočeského kraje. Podpora je směřována do všech stupňů 

škol. Hojně je využíván stipendijní program. Stipendium je nabízeno i žákům 

http://katalog.npmk.cz/documents/469832
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dalších krajů. Praha využívá Program podpory odborného vzdělávání, do něhož 

je zahrnuto devět aktivit určených základním a středním školám. Kraje využívají 

možností soutěží a prezentací žáků, investují do technologického vybavení 

dílen, laboratoří atd. 

odborné školství ; základní škola ; mateřská škola ; střední odborná škola ; 

střední odborné učiliště ; stipendium ; podpora ; vzdělávací program ; regionální 

školství ; spolupráce ve výchově ; soutěžení ; prezentace ; technologie ;   

inovace ; modernizace ; vybavení ; přechod ze základní na střední školu ; Česko 
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20. 

Reforma financování regionálního školství [ The reform of regional education 

funding ]  / Robert Plaga ; [Autor interview] Táňa Pikartová -- cze 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 26, č. 17 (2018), s. 3. 

Rozhovor s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou o 

reformě financování regionálního školství, která bude spuštěna 1. ledna 2019. 

Školy s ní ale musí počítat již od září 2018, kdy budou známy hodnoty PHmax. 

Ty stanoví pro jednotlivé školy maximální počet hodin výuky financovaných ze 

státního rozpočtu. 

ministerstvo školství ; školská legislativa ; financování ; rozpočet na vzdělání ; 

regionální školství ; interview ; ministr školství ; reforma ; Česko ; 2018-2019 
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21. 

Rozpočet školství je jako děravá silnice : podle ministra Roberta Plagy je 

třeba navíc zhruba 35 miliard korun! [ The budget for education is like a road 

with holes : according to Minister Robert Plaga, an extra 35 billion crowns are 

needed! ]  / Robert Plaga ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 17 (2018), s. 9-11. 

Rozhovor s ministrem školství, Robertem Plagou. Odpovídal na otázky týkající 

se nejaktuálnějších otázek v oblasti školství. Mezi ně patří revize společného 

http://katalog.npmk.cz/documents/470703
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vzdělávání (v oblasti administrativní, věcné i ekonomické), reforma financování 

regionálního školství i růst platů. 

ministr školství ; školství ; inkluzivní vzdělávání ; financování ; reforma ; 

regionální školství ; administrativa ; ekonomika školství ; plat ; Česko 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/469260 

 

22. 

Soustava republikových normativů pro rok 2018 [ System of national 

normatives for the year 2018 ]  / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- 

cze 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR [1993 - dosud] -- 

ISSN 1211-0876 -- Roč. 74, č. 1-2 (únor) (2018), s. 2. 

Republikové normativy, které stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy na rok 2018, v souladu s ustanovením § 161 ods. 1 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

ministerstvo školství ; financování ; školský zákon ; legislativa ; školství ;  

Česko ; normativy ; 2018 
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23. 

Stravování zdarma zvyšuje docházku a zlepšuje výsledky [ Free lunches 

increase school attendance and improve school results ]  / Martin Kovalčík -- 

cze 

In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 6, č. [12] únor (2018),      

s. 12-15. 

Podle výsledků analýzy nadace Open Society Fund přispívají obědy zdarma pro 

děti ze sociálně znevýhodněných rodin ke zlepšení školní docházky i prospěchu 

dětí. 70% oslovených mateřských škol potvrzuje znatelné zlepšení docházky, 

60% i zlepšení výsledků. Připomenutí dvou programů, které obědy zdarma u nás 

nabízejí: operační program MPSV stravné zdarma (pro děti z mateřských i 

základních škol) a dotační program MŠMT poskytující obědy zdarma žákům 

http://katalog.npmk.cz/documents/469260
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základních škol. Upozornění na rozdílný přístup krajů k programům (některé 

kraje se s odkazem na přílišnou administrativu dosud nezapojily). Veřejnost se 

staví k dotacím školního stravování pozitivně a pozitivní jsou i jejich dopady. 

školní stravování ; sociálně znevýhodněný ; mateřská škola ; základní škola ; 

pomoc ; podpora ; program ; regionální rozdíly ; veřejné mínění ; Česko. ; 

Česko. 
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24. 

Učit může kdokoliv. Chybí tisíce kantorů [ Anybody can teach. Tousands of 

teachers are lacking ]  / Michaela Těšínská -- cze 

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 

31, č. 201 (30.VIII.) (2018), s. 1, 3. 

Příspěvek reaguje na nedostatek učitelů ve školách, na situaci na trhu práce a 

způsob přijímání učitelů do pracovního poměru. Příspěvek obsahuje statistické 

údaje o podílu českých učitelů mladších 40 let mezi učiteli na 1. stupni základní 

školy v mezinárodním srovnání, o vývoji počtu tříd, žáků a učitelů na základních 

školách ve školním roce 2013/2014 až 2017/2018, o průměrném hrubém 

měsíčním platu učitelů základní školy v letech 2012 až 2017 a o novinkách 

školního roku 2018/2019. 

učitel ; škola ; trh práce ; přijímání učitelů ; statistická data ; první stupeň ; 

základní škola ; mezinárodní spolupráce ; komparace ; počet žáků ; třída ; školní 

rok ; plat ; informace ; věk ; Česko ; pracovní poměr ; 2013-2014 ; 2017-2018 ; 

2012-2017 ; 2018-2019 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/470133 

 

25. 

Víc peněz, které nestačí : složitý svět rozpočtového určení daní školám moc 

nepomáhá [ Even more money is not enough : tax budgeting does not help 

schools much ]  / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 121, č. 11 (2018), s. 4-7. 

http://katalog.npmk.cz/documents/468122
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Na začátku roku 2018 došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní 

(RUD). Většina škol by tedy měla teoreticky dostávat více peněz. Obcím se 

navýšil podíl ze sedmi na devět procent. V článku jsou uvedeny názory 

odborníků, ředitelů škol i zastupitelů měst. Ve valné většině obce a města musí 

provoz škol dofinancovávat, některé těží z různých dotací. Dříve dostávaly obce 

peníze na dítě a samotné školy znaly přesnou částku, kterou dostanou. Obce 

musí dotovat školy minimálně dvanácti procenty na žáka. Na nové úpravě 

profitují zejména obce s malými a středními školami. Praha, Brno, Ostrava        

a Plzeň naopak přichází o několik milionů korun. 

škola ; obec ; město ; žák ; zákon ; daň ; financování ; finanční zdroje ; podpora ; 

Česko ; 2018 
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26. 

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy [ Impact of 

statistical reporting on public school funding ]  / Václav Jelen -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy: 3 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

15, č. 10 (2018), s. 8-11. 

Statistické výkaznictví bude mít po zavedení nového způsobu financování škol  

a školských zařízení zásadní vliv na přidělování konkrétních objemů finančních 

prostředků. Proto by školy měly věnovat větší pozornost požadovaným údajům. 

Rozhodující bude PH školy (skutečný počet hodin přímé pedagogické činnosti 

odpovídající pedagogickým pracovníkům v zaměstnaneckém poměru se školou) 

a PH max (maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti, který může být 

škole financován). Autor článku poskytuje zkrácenou metodiku výkaznictví, 

vyhlášky a nařízení pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní 

družiny. Upozorňuje také na webové stránky MŠMT, které obsahují příslušnou 

legislativu. 

školství ; školská legislativa ; statistická data ; financování ; rozpočet na 

vzdělání ; ekonomika školství ; počet žáků na učitele ; pedagogická činnost ; 

finanční zdroje ; pracovní úvazek ; mzdový index ; přímá pedagogická činnost ; 

nepřímá pedagogická činnost ; výkaznictví ; mzdové prostředky 
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27. 

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech. Část 1 [ Internal 

salary regulation in labour-legislative contexts. Part 1 ]  / Monika Puškinová, 

Petr Bukovjan -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

15, č. 9 (2018), s. 9-14. 

Článek je věnován logickým souvislostem dokumentů příspěvkové organizace 

tří úrovní: 1) zřizovací listiny, 2) vnitřního platového předpisu, 3) písemností, 

kterými je zaměstnanec informován. Obsah vnitřního platového předpisu musí 

být v souladu s obsahem zřizovací listiny a organizačního řádu. Autoři článku se 

věnují jednotlivým dokumentům a zaměřují se především na zařazení 

pedagogického pracovníka do platové třídy, protože v prostředí veřejných škol  

a školských zařízení se jeví jako nejproblematičtější. Pravidla pro odbornou 

kvalifikaci pedagogických pracovníků jsou uvedena v nařízení vlády                  

č. 341/2017 Sb. 

školství ; učitel ; zaměstnanecká politika ; školská legislativa ; pracovní právo ; 

pracovní podmínky učitelů ; mzda ; plat ; nařízení vlády ; platový předpis ; 

organizační řád ; pracovněprávní vztahy ; pracovněprávní předpisy ; 

příspěvková organizace ; zřizovací listina 
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28. 

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech. Část 2 [ Internal 

salary regulation in labour-legislative contexts. Part 2 ]  / Monika Puškinová, 

Petr Bukovjan -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

15, č. 11 (2018), s. 26-30. 

Druhá část článků, které se zabývají obsahem vnitřního platového předpisu v 

pracovněprávních souvislostech. Pokračující komentář vztahu zřizovací listiny, 

vnitřního platového předpisu a písemností, kterými je zaměstnanec informován 

nebo kterými se aplikuje existující právo nebo povinnost. Na základě rozlišení 

podle funkce zaměstnaců jsou stanoveny příplatky: za vedení podle stupně řízení 

http://katalog.npmk.cz/documents/470779
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a náročnosti řídící práce, specializační příplatek, zvláštní příplatek. Je uvedena 

charakteristika činností a legislativa s touto problematikou související. 

školství ; zaměstnanec ; plat ; mzda ; pracovní podmínky učitelů ; statut ; 

pracovní právo ; pracovní úvazek ; pracovní umístění ; dokumentace ; platový 

předpis ; příplatky ; příspěvková organizace ; pracovní náplň ; pracovní pozice 
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