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               V Praze 29. března 2017 

 

 

Vážený pane náměstku, 

 

obracím se na Vás ve věci reportáže a rozhovoru odvysílaného 

v Událostech v regionech dne 24. března 2017 v 17 hodin na ČT1. 

V rámci tohoto rozhovoru z Vaší strany zaznělo několik informací 

týkajících se postavení soukromých škol v českém vzdělávacím systému a 

jejich financování z veřejných rozpočtů, které jsou nepřesné, neúplné a které 

byly způsobilé v neodborné veřejnosti vyvolat zásadně mylný dojem. 

 

V tomto rozhovoru z Vaší strany mimo jiné zaznělo následující: 

 

 „normativ na jednoho žáka v soukromé škole je mnohem vyšší než 

normativ na veřejnou školu“.  

 

Výše uvedený výrok je minimálně matoucí, neboť je v něm srovnáváno 

nesrovnatelné.  

Na děti, žáky a studenty soukromých škol a školských zařízení 

poskytují veřejné rozpočty nárokově finanční prostředky pouze 

prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu podle zákona č. 306/1999 

Sb. Normativ na jedno dítě, žáka či studenta stanoví přímo MŠMT, a to jako 

roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných 
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odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném 

oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské 

službě ve školském zařízení zřizovaném obcí, krajem nebo ministerstvem, za 

předcházející kalendářní rok. 

Naopak, na děti, žáky a studenty obecních či krajských škol a 

školských zařízení MŠMT v současné době žádný normativ nestanoví. 

Rozpočet obecních a krajských škol se nárokově skládá ze dvou zdrojů 

z veřejných rozpočtů, a to  

- ze státního rozpočtu na tzv. přímé výdaje na vzdělávání a 

školské služby (krajské normativy zde stanoví přímo krajské 

úřady, nikoliv MŠMT), a  

- z rozpočtů obcí a krajů na provozní a investiční výdaje daných 

škol a školských zařízení (zdrojem této části výdajů je ovšem 

opět státní rozpočet, a to v rámci rozdělení tzv. sdílených 

daní). 

 

Zatímco tedy soukromé školy a školské zařízení získávají nárokově 

veřejné prostředky pouze z jednoho zdroje a ostatní výdaje spojené se 

vzděláváním dětí, žáků a studentů těchto škol hradí z jiných zdrojů (úplata 

za poskytované vzdělávání, nenárokové dotační zdroje, vlastní prostředky), 

veřejné školy a školská zařízení jsou z veřejných rozpočtů (pochopitelně) 

financovány v zásadě cele (s výjimkou částečné úplaty za některé 

poskytované druhy vzdělávání a školských služeb). 

Z tohoto důvodu jsou naopak soukromé školy a školská zařízení čistě 

z pohledu ekonomického pro veřejné rozpočty jako celek výrazně levnější a 

efektivnější. I to tak může být důvodem, proč některé obce podporují to, aby 
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na jejich území působily soukromé školy či školská zařízení a částečně jim 

pomohly s plněním jejich zákonných povinností v oblasti zajištění podmínek 

pro vzdělávání jejich obyvatel. 

 

 „v letošním roce objem výdajů na soukromé školství z MŠMT dosáhl 5 

miliard korun a oproti loňskému roku došlo ke zvýšení o půl miliardy 

korun“. 

Přímo z materiálu MŠMT připraveného v souvislosti se stanovením 

normativů pro soukromé školství na rok 2017 vyplývá, že „mzdové části 

normativů roku 2017 jsou oproti roku 2016 zvýšeny nejprve o 3 %. Aby bylo 

možné do normativů zakomponovat odpovídající zvýšení mzdových prostředků 

pro pedagogy o 8 % a pro nepedagogy o 5 % ve veřejném školství od 

1. 9. 2016, bylo nutné normativy v mzdové části rozdělit na mzdové 

prostředky pro pedagogy a mzdové prostředky pro nepedagogy. Tato zvýšení 

byla také akceptována ze strany MF ČR při projednávání návrhu rozpočtu pro 

regionální školství na rok 2017 a rozpočet byl pro oblast soukromého školství 

zvýšen o 242,26 mil. Kč.“. 

Přestože chápeme, že v televizním rozhovoru tohoto formátu je určité 

zjednodušení možné a nezbytné, zcela jistě však nelze zaměňovat částku 

242 milionů Kč s 500 miliony Kč. Celkový objem výdajů na oblast 

soukromého školství na rok 2017 tak dosahuje necelých 4,8 miliard korun, a 

to v rámci rozpočtu tzv. regionálního školství územních samosprávných 

celků, který je stanoven ve výši přesahující 103 miliard korun! 
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Rádi bychom však zdůraznili, že si vážíme toho, že MŠMT pro rok 

2017 korektně a férově naplnilo svou zákonnou povinnost vyplývající z 

§ 4 odst. 1 a 2 zákona č. 306/1999 Sb., a do normativů soukromého 

školství skutečně promítlo zvýšení platové úrovně pedagogických a 

nepedagogických pracovníků veřejného školství, ke kterému došlo od 

listopadu 2015, resp. od září 2016, a také mírné zvyšování výkonů oblasti 

soukromého školství (tedy zvyšování skutečného počtu dětí, žáků a studentů 

soukromých škol). 

Žádáme však, aby tento korektní přístup byl uplatňován ze strany 

vedení MŠMT i nadále, aby vedení MŠMT uvádělo pravdivé informace 

v relevantních souvislostech tak, aby nedocházelo k poškozování 

oprávněných zájmů soukromého školství v očích veřejnosti. 

 

 „při zápisech do rejstříku musí MŠMT sledovat i efektivitu 

vynakládaných státních prostředků“. 

Zákonná kritéria pro rozhodování věci zápisu školy či školského zařízení 

do školského rejstříku jsou taxativně uvedena v § 148 školského zákona. 

Zákonným důvodem pro zamítnutí žádosti o zápis školy nebo školského 

zařízení (žádného zřizovatele) nemůže být skutečnost, že na financování 

výdajů souvisejících se vzděláváním budoucích dětí, žáků či studentů této 

školy nemá stát dostatek finančních prostředků. 

Přestože si velice dobře uvědomujeme veškeré systémové souvislosti, stát 

by měl být schopen reflektovat i v oblasti poskytování finančních prostředků 

státního rozpočtu skutečnost, že rodič využije svého ústavně zaručeného 

práva na volbu vzdělávací dráhy svého dítěte a zvolí pro své dítě školu 

http://www.soukromeskoly.cz/


Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s. 
Unie školských asociací – CZESHA 

Unie zaměstnavatelských svazů 
Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR – AMSP ČR 

ECNAIS – The European Council of National Associations of Independent Schools 

MEOPS - The Middle European Organization of Private Schools 

 

 

 
Sídlo: V olšinách 75,                                                     Tel./Fax: 281 002 623 

100 00 Praha 10                                                           Mobil: 603 830 036  

IČ:63108097                                                                 email: ssscms@grbox.cz                                         

www.soukromeskoly.cz                                                   

 
 

soukromou (zapsanou do školského rejstříku a splňující všechny podmínky 

na ní státem kladené) na místo školy veřejné. 

Skutečnost, že stávající systém financování regionálního školství ze 

státního rozpočtu neumožňuje „poslat“ státní peníze za dítětem, žákem či 

studentem ze školy veřejné do školy soukromé (tedy že v okamžiku, kdy 

rodič pro své dítě zvolí školu soukromou, nedojde k odpovídajícímu snížení 

objemu státních finančních prostředků poskytovaných na činnost škol 

veřejných) nemůže jít k tíži samotných soukromých škol a zejména 

jejich dětí, žáků a studentů! 

Považujeme opětovně za nezbytné zdůraznit, že přestože dochází 

k meziročnímu mírnému nárůstu počtu zejména žáků soukromých 

základních škol, hovoříme o následujících číslech demonstrujících podíl dětí, 

žáků a studentů v soukromých školách na celkovém počtu dětí, žáků a 

studentů v daném druhu školy ((školní rok 2015/2016; zdroj: MŠMT): 

mateřské školy 3,1% 

základní školy  1,15%  

střední školy  12,9%  

vyšší odborné školy  20,7%  

základní umělecké školy  6,3%  
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S pozdravem, 

       Mgr. Vladimír Kolder 

        Předseda 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Václav Pícl 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání 

MŠMT 

 

Na vědomí: 

JUDr. Kateřina Valachová, PhD. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
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