
EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ V ČR  2016 

 

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 2016. Plné texty článků lze objednat 

na adrese: studovna@npmk.cz 

 
 

 

1. 

Bude kariérní systém pro učitele dostatečnou motivací? / Olga Šedivá – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 20 (2016), s. 3. 

 

Představení finální podoby kariérního systému učitelů, který má být spuštěn od 

roku 2018. Popis každého ze tří stupňů z hlediska jejich délky a požadavků na 

učitele. Jeden z cílů zavedení kariérního systému: zlepšení postavení učitelů a 

jejich finančního ohodnocení. Na kariérní systém bude navazovat úprava 

struktury platových stupnic. 

 

učitel ; profesní dráha ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; hodnocení 

učitele ; učitelský status ; zlepšení ; plat 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451161 

 

2. 

Budou potřeba miliardy navíc : nová pravidla financování regionálního 

školství by měla startovat 1. ledna 2018 / Radmil Švancar – cze 

 

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

Roč. 119, č. 14 (2016), s. 4-6. 

 

Porovnání současného a nového systému financování regionálního školství. Nově 

budou např. školy zařazeny podle počtu žáků do jednoho ze tří pásem, což je 

pružnější z hlediska ekonomicko-pedagogického plánování než dosud pevně 

stanovené finanční prostředky a personální zabezpečení podle přesného počtu 

žáků ve škole. Analýzy rizik navrhovaného řešení. Subjekty, kterých se reforma 

financování dotkne. 

 

mailto:studovna@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/451161


reforma ; financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; 

základní škola ; střední škola ; počet žáků ; počet žáků na učitele ; komparace ; 

2018 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451847 

 

3. 

Čtvrtou prioritou podle odborů jsou platy / František Dobšík, Markéta 

Seidlová ; [Redaktor] Radmil Švancar – cze 

 

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

Roč. 119, č. 6 (2016), s. 7. 

 

Postoj, výhrady a prohlášení školských odborů ke třem prioritám ministerstva 

školství - společné vzdělávání žáků, reforma financování regionálního školství, 

kariérní řád. Problematika zvyšování platů ve školství. 

 

školství ; regionální školství ; školská politika ; financování ; inkluzivní 

vzdělávání ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; plat ; učitel ; názor ; 

odbory ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451033 

 

4. 

Dotace pro základní školy cíleně zefektivňují výuku a zároveň zvyšují 

profesní kvalifikaci pedagogů / Adéla Pešková, Richard Budzák – cze 

 

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

13, č. 8 (2016), s. 36-39. 

 

Prostřednictvím dotací a grantů se školám otevírají nové možnosti pro jejich 

rozvojové záměry, specifické podmínky usnadňující vzdělávání i vytváření 

příjemného prostředí pro výuku. Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ I - má za cíl především personální podporu 

škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové 

aktivity, spolupráci s rodiči žáků a pomoc při vzdělávání žáků se specifickými 

potřebami (asistenti, psycholog, speciální pedagog). Jaké jsou podmínky pro 

podání žádosti o dotaci, přehled vybraných dotačních programů pro školy. 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/451847
http://katalog.npmk.cz/documents/451033


základní škola ; mateřská škola ; financování ; finanční zdroje ; grant ; státní 

podpora ; podpora ; učitel ; pracovní kvalifikace ; další vzdělávání ; žák ; 

speciální vzdělávací potřeby ; spolupráce ve výchově ; rozvoj vzdělání ; 2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451903 

 

5. 

Historicky nejvyšší rozpočet kapitoly školství pro rok 2017 / Olga Šedivá – 

cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 36 (2016), s. 3. 

 

Vyjádření ministryně školství a školského výboru Poslanecké sněmovny k 

historicky nejvyššímu rozpočtu na kapitolu školství. Větší finance půjdou 

zejména do regionálního školství, vysoké školství bude mít podobný rozpočet 

jako v loňském roce, ale více než jednu miliardu má narozdíl od minulých let 

přímo vyčleněnu v rozpočtu. Přehled výborem navržených nebo podpořených 

doplňků do novely školského zákona podporujících těsnější vztahy mezi 

odborným školstvím a podniky. 

 

rozpočet na vzdělání ; rozpočet ; regionální školství ; přidělení finančních 

prostředků ; vysoké školství ; parlament ; výbor ; školský zákon ; odborné 

školství ; vztah škola-výroba ; Česká republika ; 2017 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454564 

 

6. 

Jak bude vypadat rozpočet vaší školy? : ministerstvo do republikových 

normativů zapracovalo i rozvojové programy z předchozích let / Radmil 

Švancar – cze 

 

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

Roč. 119, č. 8 (2016), s. 20-22. 

 

Rozpočet regionálního školství na rok 2016. Meziroční porovnání finančních 

prostředků v regionálním školství. Peníze na výkony a na společné vzdělávání. 

Porovnání republikových normativů pro jednotlivé věkové kategorie žáků v letech 

2005 - 2016. Předpokládaný vývoj platů v regionálním školství v následujícím 

období. Přehledy vývoje výkonů krajského a obecného školství v letech 2011 - 

2016. 

http://katalog.npmk.cz/documents/451903
http://katalog.npmk.cz/documents/454564


rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; komparace ; náklady na vzdělání ; 

plat ; učitel ; regionální školství ; Česká republika ; 2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451720 

 

7. 

Jeden pět tisíc měsíčně, druhý dvacet : doktorandi chtějí jednotné podmínky 
/ Jakub Horáček – cze 

 

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 60, č. 

46 (2016), s. 42-43. 

 

Neexistence jednotných podmínek a nízká stipendia pro studující doktorandy v 

České republice. Praxe vyplácení příspěvků doktorandům se na jednotlivých 

fakultách liší. Doktorandi často musí hledat příležitosti k přivýdělku na fakultě 

nebo i mimo ni, studium si protahují nebo rovnou ukončí (až 50%). Vysoké školy 

a stát by si měly ujasnit, k čemu má doktorské studium sloužit a kolik doktorandů 

je potřeba. 

 

doktorské studium ; stipendium ; student ; zaměstnaný student ; nedokončení 

studia ; rovnost možností 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454415 

 

8. 

Krajská stipendia by měla nalákat nové zdravotní sestry / Táňa Pikartová – 

cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 36 (2016), s. 5. 

 

Cílem nových stipendií, která jsou ve Středočeském kraji vyplácena, je pomoci 

řešit nedostatek pracovníků v některých potřebných oborech, např. nedostatek 

středního zdravotnického personálu v nemocnicích. První zkušenosti se zařazením 

oboru zdravotnický asistent (praktická sestra) do systému stipendijních oborů. 

Další podporované obory, o které je největší zájem: opravář zemědělských strojů, 

strojní mechanik a instalatér. 

 

stipendium ; motivace ; zájem ; volba studijního oboru ; zdravotní sestra ; 

zdravotnické vzdělávání ; zdravotnická škola ; odborná škola ; nedostatek ; 

Středočeský kraj 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/451720
http://katalog.npmk.cz/documents/454415


ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454577 

 

9. 

Ministerstvo hledá nový způsob financování vysokých škol / Lukáš Doubrava 

– cze 

 

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

Roč. 119, č. 18 (2016), s. 18-19. 

 

Rozbor základních principů financování veřejných vysokých škol (VVŠ), které 

jsou uvedeny v novém návrhu koncepce financování VVŠ, jehož první podobu 

představilo ministerstvo školství v dubnu 2016. K těmto principům patří 

stabilizace rozpočtu VVŠ, předvídatelnost, zohledňování výsledků a výkonu VVŠ 

a reflexe demografických trendů a požadavků trhu práce. Změnit by se měl poměr 

mezi fixní a výkonovou částí institucionálního financování vysokých škol. V 

článku jsou uvedeny indikátory kvality a výkonu pro rozdělování výkonové části. 

První přechodová fáze změny financování VVŠ se má realizovat již v roce 2017. 

 

financování ; přidělení finančních prostředků ; vysoké školství ; veřejná škola ; 

vysoká škola ; návrh ; koncepce ; ukazatel ; výkon ; 2017 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451895 

 

10. 

Ministryně školství hájí podmínky pro kvalitní výuku / Zlata Šťástková – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 23 (2016), s. 3. 

 

Plány ministryně školství na následující období: navyšování prostředků na platy 

učitelů každý rok vždy o 5%, zlepšování pracovních podmínek učitelů (snížení 

maximálního možného počtu dětí ve třídách, zlepšení podmínek pro další 

vzdělávání učitelů), zajištění vícezdrojového financování regionálního školství 

(jednání s hejtmany nebo zástupci technických vysokých škol s cílem vytvořit 

např. fond pro podporu středních odborných škol), snížení počtu absolventů 

pedagogických fakult, kteří nakonec do školství vůbec nenastoupí aj. 

 

financování ; regionální školství ; podpora ; střední odborná škola ; plat ; učitel ; 

pracovní podmínky učitelů ; další vzdělávání učitelů ; ministr školství ; Česká 

republika 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454577
http://katalog.npmk.cz/documents/451895


http://katalog.npmk.cz/documents/451645 

 

11. 

Nové platové tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol / 

MPSV – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 25 (2016), s. 3. 

 

Informace o zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků škol o 6% a 

nepedagogických pracovníků škol o 4% od 1. září 2016. Otištění příslušných 

paragrafů novely nařízení vlády, které se uvedeného zvýšení týkají, a nových 

platových tabulek. 

 

plat ; učitel ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; škola ; nařízení vlády 

; 2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/452315 

 

12. 

Platy učitelů by se měly navýšit až o deset procent : ekonomika roste, podle 

odborů vláda musí začít plnit sliby / František Dobšík ; [Autor interview] 

Radmil Švancar – cze 

 

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

Roč. 119, č. 5 (2016), s. 8-9. 

 

Rozhovor s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 

o připravované kampani za lepší podmínky v odměňování, platech učitelů a 

asistentů, školském rozpočtu 2016, výhledu na roky 2017 a 2018 a o problémech 

současného vzdělávání (např. společné vzdělávání žáků). Hodnocení minulého 

roku z pohledu odborů. 

 

školství ; ekonomika školství ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních 

prostředků ; učitel ; asistent ; plat ; školská politika ; inkluzivní vzdělávání ; 

odbory ; názor ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ; asistent 

pedagoga 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/450991 

 

13. 

http://katalog.npmk.cz/documents/451645
http://katalog.npmk.cz/documents/452315
http://katalog.npmk.cz/documents/450991


Postavení učitelů vylepší 13 miliard na platy a nový kariérní řád / Olga 

Šedivá – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 7 (2016), s. 3. 

 

Vyjádření ministryně školství a předsedy školských odborů k opatřením, která by 

měla vést ke zlepšení ohodnocení a postavení učitelů, a tím i ke zkvalitnění 

systému vzdělávání: zvýšení platů učitelů, reformě financování regionálního 

školství a kariérnímu řádu pro učitele. 

 

učitelský status ; plat ; učitel ; hodnocení učitele ; průběh kariéry ; kariérní systém 

pedagogických pracovníků ; financování ; regionální školství ; školská politika ; 

odborová organizace 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/449894 

 

14. 

Problematika a rizika výběrových řízení a jejich plánování ve školském 

sektoru / Samuel Kohoutek, Richard Budzák – cze 

 

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

13, č. 7 (2016), s. 36-39. 

 

Již ve fázi plánování zadávacího řízení je škola jako veřejný zadavatel povinna v 

souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržet zásady 

stanovené v tomto zákoně. Autor podrobně rozebírá jednotlivé body - stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky, kontrola povinnosti sčítání hodnoty obdobných 

plnění pořizovaných v daném účetním období, dělení nebo slučování předmětu 

zakázek. Následuje článek Přehled vybraných dotačních programů pro školy na 

rok 2016, kde je možno najít nové možnosti pro školy a jejich rozvojové záměry, 

nejzajímavější výzvy a jejich stručnou specifikaci. 

 

škola ; financování ; finanční zdroje ; rozpočet ; vybavení ; podpora ; státní 

podpora ; grant ; hospodaření školy ; výběrové řízení ; veřejná zakázka ; 2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451709 

 

15. 

Rozpočet 2016 je až na výjimky nominálně prorůstový : finance na společné 

vzdělávání nejisté, propad v kapitole vysokých škol jistý / Zuzana Matušková ; 

[Redaktor] Radmil Švancar – cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/449894
http://katalog.npmk.cz/documents/451709


 

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

Roč. 119, č. 2 (2016), s. 4-8. 

 

Náměstkyně ministryně školství pro řízení ekonomické sekce o školském 

rozpočtu na rok 2016, vnitřní členění, nárůst finančních prostředků ve většině 

částí rozpočtu regionálního školství a oblasti sportu. Hlavní změny. Platy 

pedagogických a nepedagogických pracovníků, ostatní neinvestiční a ostatní 

běžné výdaje. Vysokoškolský rozpočet. Otázka ekonomického zajištění náběhu 

společného vzdělávání a změn v poradenském systému. Výhled do budoucna. 

 

školství ; regionální školství ; ekonomika školství ; financování ; přidělení 

finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; plat ; učitel ; nepedagogický 

personál ; inkluzivní vzdělávání ; vysoké školství ; Česká republika ; 2016 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/450461 

 

16. 

Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 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 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 

cze 

 

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 72, č. 1-2 

(březen) (2016), s. 24-42. 

 

Přehled normativů neinvestičních výdajů všech stupňů soukromých škol 

stanovených ministerstvem školství na rok 2016 v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 

zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Mateřské školy, základní 

školy, školní jídelny, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, výučním listem, 

vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné vzdělávání a příplatky na zdravotní 

postižení. 

 

školství ; financování ; náklady na vzdělání ; finanční zdroje ; soukromá škola ; 

nestátní škola ; mateřská škola ; základní škola ; církevní škola ; střední škola ; 

odborná škola ; konzervatoř ; vyšší odborná škola ; speciální škola ; postižený ; 

soupis ; normativ ; 2015 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/450461


http://katalog.npmk.cz/documents/450720 

 

17. 

Studentů ubylo, dotace brzy vyschnou / Martin Rychlík – cze 

 

In: Lidové noviny -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 29, č. 284 (6.XII.) (2016), s. 4. 

 

Příspěvek přináší výsledky analýzy výročních zpráv 26 veřejných vysokých škol 

v České republice v letech 2011 až 2015 v ukazatelích: výdaje veřejných 

vysokých škol z národních a zahraničních veřejných zdrojů na vzdělávání, výdaje 

na vědu a výzkum, výdaje na výzkum ve vysokoškolském sektoru podle zdrojů 

financování. Autor v příspěvku zveřejňuje počty studentů a absolventů veřejných 

a soukromých vysokých škol v letech 2011 až 2015 a všímá si platů na vysokých 

školách. 

 

student ; podpora ; výsledek výzkumu ; analýza ; výroční zpráva ; veřejná škola ; 

vysoká škola ; ukazatel ; náklady na vzdělání ; výdaje ; financování ; finanční 

zdroje ; zahraničí ; vzdělávání ; věda ; výzkum ; absolvent ; statistická data ; mzda 

; Česká republika ; veřejná vysoká škola ; národní zdroje ; vysokoškolský sektor ; 

2011-2015 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/455389 

 

18. 

Školy čeká revoluce ve financování / Michaela Kabátová – cze 

 

In: Lidové noviny -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 29, č. 50 (29.II.) (2016), s. 3. 

 

Příspěvek seznamuje čtenáře se záměrem ministryně školství platit školy ne podle 

počtu žáků, ale podle velikosti učitelského sboru. Předpokládá se, že dětí ve 

třídách ubude a učitelé budou lépe placeni. Příspěvek uvádí přehled o financování 

škol podle typu školy a výši mzdových prostředků v Kč na jednoho žáka ve 

školním roce 2014/2015 podle krajů. 
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Učitelé si mají finančně polepšit i letos : bude tomu skutečně tak? / Olga 

Šedivá – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 4 (2016), s. 3. 

 

Podrobnosti k rozpisu rozpočtu regionálního školství na rok 2016. Navýšení 

normativů oproti roku 2015 o cca 7%. Co vše se do tohoto navýšení promítá 

(mimo jiné i nárůst platových tarifů pracovníků školství). Je počítáno s částkou 

500 milionů korun na rozjezd společného vzdělávání (inkluze). Při sestavování 

normativních rozpočtů by měly krajské úřady zohledňovat stejné principy jako 

ministerstvo školství. 
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Veřejné školy by měly být kvalitní a dostupné, reaguje Kateřina Valachová 

na nárůst počtu soukromých škol / Olga Šedivá – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 29 (2016), s. 3. 

 

Každoroční nárůst počtu soukromých škol a důvody jejich obliby mezi rodiči. 

Názor ministryně školství na tento trend. Podle ní je třeba klást ještě větší důraz 

na kvalitu a dostupnost veřejných škol. Počty soukromých škol různých stupňů a 

typů v roce 2015. Jejich financování na základě zákona o poskytování dotací 

soukromým školám. 
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Vliv poplatků za delší studium na prodlužování vysokoškolského studia v 

České republice = Impact of Fees for Excessive Study Duration on Time to 

Degree on Universities in the Czech Republic / Tomáš Fliegl -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 
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In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 2533-4433 -- Roč. 

24, č. 1 (2016), s. 4-28. 

 

Poplatky za delší vysokoškolské studium jsou finančním nástrojem, jehož 

smyslem je regulace zbytečného prodlužování doby studia. Příspěvek přináší 

přehled zemí, v nichž je délka studia nějakým způsobem regulována, a výsledky 

studií, které zjišťovaly efektivitu použitých finančních nástrojů (jedná se o 

Norsko, Finsko, Itálii a SRN). Představuje data, metody, design a výsledky 

výzkumu, který se zabýval efektivitou uvedeného finančního nástroje v 

podmínkách českého vysokého školství. Výzkum zjišťoval vliv výše poplatků za 

delší studium na skutečnou délku studia a informovanost studentů o poplatkové 

politice. 
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Zásadní úspěch školských odborů v boji za důstojné platy učitelů / Zlata 

Šťástková – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 31 (2016), s. 4. 

 

Dlouhodobá kampaň školských odborů s cílem zajištění důstojných platů pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školství vedla ke zvýšení platů 

pedagogů o 6 procent a nepedagogů o 4 procenta od září 2016. Článek přináší 

přehled aktivit, které odborový svaz vyvíjel, aby bylo tohoto cíle dosaženo. 
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Zpráva OECD : čeští učitelé jsou placeni nejhůře / Olga Šedivá – cze 
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Ze zprávy OECD pro rok 2015 vyplynulo, že čeští učitelé jsou ve srovnání s 

ostatními členskými zeměmi nejhůře placeni. Zatímco v ostatních zemích 

dosahují učitelé 80% výdělku ve srovnání s dalšími vysokoškoláky, v České 

republice je to jen okolo 50%. Také v oblasti financování školství patříme k 

zemím s nejnižším procentem výdajů na vzdělávání v poměru k HDP (u nás méně 

než 3%, ve většině zemí okolo 3,7%). V článku je uvedeno i srovnání průměrné 

velikosti tříd nebo počtu odučených hodin na jednotlivých úrovních vzdělávání. 
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