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Městská část Praha 13
Zástupce starosty městské části

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
Interpelace/ 25.04.2012 119/ZSZD/2012 Čiperová/ 206 15.05.2012 

Odpověď  na  Vaši  interpelaci  ve  věci  odměňování  učitelů  na  MČ  Praha  13,  vznesenou  na 
8. jednání ZMČ Prahy 13 dne 25. 04. 2012
 

Vážená paní zastupitelko, 

celkové  republikové  normativy  u  závazných  ukazatelů  státního  rozpočtu  jsou   ve  stanovených 
věkových kategoriích pro všechny kraje stejné, ale kraje mají různé složení jednotlivých druhů škol a 
žáků. Je sice pravdou, jak uvádíte, že učitelé mateřských a základních škol mají v Praze a tedy i v MČ 
Praha 13 normativně rozepisovány nižší platy než je průměr v ČR, ale je nutné zároveň podotknout, že 
u ostatních pracovních kategorií ve školách jsou v Praze platy zase vyšší než je republikový průměr. 
Z dostupných  zdrojů  MŠMT  vyplývá,  že  v roce  2011  se  lišila  výše  normativně  rozepsaných 
průměrných platů v Praze   od celorepublikového průměru následovně: 

Průměrný normativně 
rozepsaný plat v roce 2011  (jen 
z prostředků státního rozpočtu)

Rozdíl 
v hl. m. Praze 

oproti 
průměru ČR    hl. m. Praha ČR

MŠ pedagogové 19 070 19 607 -537
       provozní pracovníci 11 646 11 176 +470
       pracovníci ŠJ 13 110 12 772 +338
ZŠ  pedagog. 1.stupeň 24 316 24 422 -106
      pedagog. 2.stupeň 24 316 24 450 -134
      pedagogové ŠD 18 300 18 141 +159
      provozní pracovníci 13 110 12 414 +696
      pracovníci ŠJ 13 110 12 772 +338

Pokud  by  měl  být  průměrný  plat  učitelů  v Praze  v roce  2011  dorovnán  na  úroveň  ČR,  jen  pro 
Prahu 13 by to znamenalo ročně navíc cca 1,1 mil.Kč na mzdové prostředky a 0,39 mil.Kč na odvody 
u MŠ a cca 0,4 mil.Kč na mzdové prostředky a 0,14 mil.Kč na odvody u ZŠ, tj. celkem 2,03 mil.Kč. 
Situace je zcela opačná u nepedagogických pracovníků, kde průměrný měsíční plat překračuje průměr 
ČR.  Toto je  způsobeno faktem,  že  v hl. m. Praze  je  dostatečné množství  pracovních  příležitostí  a 
v případě snížení platu těmto pracovníkům hrozí jejich odchod ze školství.  
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MČ Praha 13 čtvrtletně podrobně sleduje platové podmínky ve školách a školských zařízeních, které 
zřizuje, a to včetně členění na jednotlivé kategorie pracovníků i jednotlivé složky platu. Pro zlepšení  
situace či případné zmírnění dopadů restriktivních zásahů státu  v posledních 2 letech  (2011 -  snížení 
prostředků na platy nepedagogů o 10 %, v roce 2012  při rozpisu rozpočtu další snížení u nepedagogů 
o 1,5 % a v květnu vázání u pedagogů i nepedagogů o 2,15 % rozepsaného rozpočtu) se snaží  školám 
také  pomoci.  Je  si  vědoma  nízkých  platů  ve  školách  vzhledem k  životním nákladům v Praze,  a 
protože  normativní  způsob  financování  školství  ze  státního  rozpočtu  nezohledňuje  tyto  rozdílné 
náklady v jednotlivých krajích, snaží se posílit mzdové prostředky zaměstnanců svých škol alespoň 
těmito způsoby: 

1. Mateřským školám bylo povoleno použít z celkové finanční částky z úplaty za vzdělávání a 
školské  služby  (tzv.  „školného“  hrazené  rodiči  ve  výši  500 Kč/1dítě/1 měsíc)  v případě 
potřeby až 150,- Kč k navýšení státem přidělených mzdových prostředků a základním školám 
z úplaty za školské služby (platba rodičů za školní družinu  ve výši 200 Kč/1 žáka/1 měsíc) až 
100,- Kč.

2. Školám jsou  umožňovány  při  rozdělování  zlepšeného  hospodářského  výsledku příděly  do 
fondů  odměn  na  navýšení  mzdových  prostředků.  Nejedná  se  však  v žádném  případě  o 
nenárokové složky platu – odměny.

3. Odbor školství MČ Praha 13 každoročně jedná na MHMP při rozpočtovém řízení  o možnosti 
individuálního účelového navýšení normativního rozpočtu u konkrétních škol a díky dobře 
odůvodněným specifickým požadavkům a  zpracovaným finančním rozvahám jednotlivých 
složek platu se mu daří vždy získat nějaké prostředky navíc.

Tyto  prostředky  navíc  z tzv.  mimorozpočtových  zdrojů  jsou  použity  školami  zejména  na  deficit 
mzdových prostředků způsobený zejména:

- větším počtem dělených tříd s rozšířenou výukou vybraným předmětům v rámci profilace škol 
v široké  konkurenci,

- větší integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodnění), kteří 
jsou stále více individuálně integrováni do běžných tříd základních a mateřských škol, a kteří  
potřebují asistenty pedagoga,

- různými  dalšími  nadstandardními  vzdělávacími  aktivitami  škol,  nefinancovanými  státním 
rozpočtem. 

Vyčíslení finančních rozdílů v platech vzhledem k různým životním nákladům, jaké jsou především 
mezi Prahou a ostatními městy či obcemi, je velmi obtížné, nikde v dostupné statistice evidované a 
uvedení jakýchkoliv finančních částek by mohlo být spekulativní.

 

S pozdravem

David Zelený, v.r.
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