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Vzdělávací cyklus pro ředitele škol 1. – 3. 11. 2017 

Zápis k semináři Správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a 
školských zařízení, lektor PhDr. Mgr. Jiří Valenta 

 

Datum konání: 2. 11. 2017, 13.30 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Úvod: 

- Představení právníka PhDr. Mgr. Jiřího Valenty (bývalý pedagog) 
 

Téma – Správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a školských zařízení 

- Nová novela  
o Novela platového předpisu platná od 1. 11. 2017 č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
o V důsledku novely provedené nařízením vlády č. 340/2017 Sb. – odměňování pedagogů 

– možnost zařadit pedagoga do platové třídy, pro kterou nesplňuje podmínky, z důvodu 
zvláštní povahy vykonané práce podle § 123 odst. 6 písmena e) či z důvodu, že jiný 
právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání, než potřebné vzdělání 
podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad. 

o 8 výjimek platových předpisů (průběžné zodpovídání dotazů - diskuze)  
  1) věk a praxe – 2 výjimky tohoto typu (praxe se sčítá za všechny základní školy, 

ve kterých byl zaměstnán bez rozdílu na druhu základní školy),  
 2) zahájení studia do konce roku 2014, 
 3) krajní nouze - nezbytně nutná doba, nezbytný rozsah, prokazatelně nešlo 

jinak, 
 4)§22 odst. 5 – výjimka spočívající v souběhu různých činností v rámci jednoho 

druhu práce podle toho jak je sepsaná pracovní smlouva - stačí např. učit na 1. 
stupni a k tomu mít odučenou pouze 1 hodinu ve 2. stupni, ovšem nemůže být 
např. učitel + vychovatel – jiný druh, 

 5) Kumštýři - např. osoba, která prokazatelně někdy měla kapelu, je oprávněna 
k výuce hudební výchovy s papírově podloženým souhlasem ředitele, to samé u 
trenéra - učitel tělocviku, atd., 

 6) rodilý mluvčí  
 7)  
 8)Diplom starší než 2005 – uplatní se starý, dnes již zrušený právní předpis 

o Platové zařazení podle 3 tabulek, dříve 4 
o Platové zařazení řízeného pracovníka nemůže být vyšší než zařazení řídícího, pokud přejde 

řízený do vyšší, přechází zároveň i řídíce – nutno dostatečně obhájit 
o Nová poslední novela školského zákona přijatá v květnu 2017. 

- Diskuze k otázkám položeným účastníky. 
o Práce na dobu určitou, zástupy (za mateřskou aj.),  
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o překážky k výkonu práce (ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele. Volno 
k samostudiu je překážka v práci zaměstnance),  

o asistenti pedagoga apod. 
- Ukončení a poděkování lektorovi a účastníkům. 
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