JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 26. února 2007
Č.j. KUJCK4646/2007/KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní Pintýřová,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 20. února 2007 týkající
se dokumentů a sdělení údajů o Základní škole Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. Milady Horákové
1720, Vám sdělujeme následující.
K bodu číslo 1)
Podle zákona č. 250/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech a v souladu s Rozpisem neinvestičních
výdajů na příslušný kalendářní rok pro regionální školství ve správě územně správních celků se rozpočet
školám a školským zařízením sestavuje na kalendářní rok. Rozpočet se provádí normativní metodou na
základě počtu žáků uvedených ve výkonových výkazech. Pouze v případě významných změn
(především. úbytek nebo přírůstek třídy) se provádí k 1.září úprava rozpočtu.
Pro rozpočet roku 2005 vycházel OŠMT z vyhlášky MŠMT č. 65/2005 Sb. ZŠ Svobodná Písek
vykázala celkem 168 žáků z nichž bylo 85 na I. stupni a 83 na II. stupni. V krajských normativech byla
škola v 1. pásmu do 170 žáků a položka Np (počet žáků na 1 pedagoga) byla pro I. stupeň ZŠ rovna
15,10 a pro II. stupeň 10,27. Normativní počet pedagogů na ZŠ tak byl pro rok 2005 stanoven ve výši:
(85/15,10 + 83/10,27) = 13,71 pracovníků.
Pro rok 2006 OŠMT vycházel z vyhlášky MŠMT č. 492/2005 Sb. a pro hodnoty Np bylo použity
funkční závislosti v nichž se hodnota Np mění s počtem žáků spojitě. ZŠ Svobodná vykázala celkem 163
žáků z nichž bylo 84 na I. a 79 na II. stupni. Np pro 84 žáků I. stupně vychází na 16,02 a pro 79 žáků II.
stupně vychází Np rovno 10,58. Normativní počet pedagogů pro rok 2006 tak byl stanoven ve výši
12,71 pracovníků.
V rozpočtu na rok 2007 bylo zohledněno navýšení počtu hodin v ZŠ na základě rozvojového
programu MŠMT č.j. 31042/2005-22. ZŠ Svobodná vykázala 168 žáků (85 na I a 83 na II. stupni).
Vypočtené hodnoty Np pro tento počet žáků jsou 15,39 pro první a 10,63 pro II. stupeň. Normativní
počet pedagogů pro rok 2007 tak byl stanoven ve výši 13,33 pracovníka.

K bodu číslo 2) 3) a 4)
Přímá vyučovací činnosti pedagogických pracovníků je stanovena nařízením vlády č. 75/2005
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Celkový počet vyučovacích hodin i počet hodin u nepovinného předmětu je závislý na
vzdělávacím programu, podle kterého škola vyučuje a liší se i v jednotlivých ročnících školy. K určení
počtu hodin, dělení vyučovací hodiny je potřeba být v souladu s § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon a § 1; § 5 vyhlášky č. 48/20005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky. U nabídky nepovinného předmětu hraje významnou roli zaměření školy,
odbornost pedagogů a zájem žáků o nabídnutý předmět.
Na základě § 164 zákona. Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se
poskytování vzdělávání a školských služeb ředitel školy a školského zařízení., informaci tohoto druhu
tedy zjistíte přímo na daném zařízení, či na internetových stránkách školy, popřípadě z výroční zprávy.
OŠMT KÚ nemá k výše jmenované škole zřizovatelskou funkci a doposud nebylo nutné řešit jakýkoliv
problém , při němž bychom tyto údaje potřebovali a zjišťovali.

K bodu číslo 5)
Rozvojový program MŠMT č.j. 31042/2005-22 navyšoval počet odučených hodin v ZŠ od 1. září
2006 o 3 hodiny na I. a 2 hodiny na II. stupni. Mzdové prostředky na tento program na období září až
prosinec byly poskytnuty školám prostřednictvím krajských úřadů přímo z MŠMT a tedy mimo
normativní rozpis rozpočtu. OŠMT tedy nepřistoupil k úpravě normativního počtu pedagogů. Personální
zabezpečení realizace tohoto programu bylo v kompetenci ředitele školy. Podle situace na konkrétní
škole se mohl rozhodnout zda výuku zajistí pedagogové v rámci hodin nad stanovený úvazek, přijme
dalšího pedagoga na částečný úvazek, doplní případné zkrácené úvazky apod.

K bodu číslo 6)
Všechny požadované informace k rozpočtu regionálního školství jsou zveřejněny na WWW
stránkách krajského úřadu:
www.kraj-jihocesky.cz, kde se dále zvolí:
krajský úřad
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
rozpočet školství
resp. přímo na:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=579&par[lang]=CS

K bodu číslo 7)
Jmenování do funkce zástupce ředitele školy znamená snížení rozsahu přímé vyučovací činnosti
a nárok na příplatek za vedení. Na stanovení počtu hodin přímé vyučovací činnosti ředitele a jeho
zástupce má vliv počet – tříd, studijních skupin, oddělení, kursů a výchovných skupin jejichž činnost
škola vykonává (§4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb). Pokud je např. jmenován zástupce ředitele a má 9
hodin přímé vyučovací činnosti, pak je potřeba přijmout na částečný úvazek dalšího pedagoga, který
odučí zbývajících 11 vyučovacích hodin (přímá vyučovací povinnost je 22 hodin ; tz. 22- 9 = 11).
Ustanovení funkce zástupce ředitele školy nemá zásadní vliv na financování školy ze strany KÚ neboť
škola je financována prostřednictvím krajských normativů na počet žáků.

S pozdravem

