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Pro šablonu  
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

 
Pomůcka pro práci s šablonovými projekty 

pro základní školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům 
základních škol pro administraci šablonových projektů v oblasti odměňování za realizaci aktivit v 
projektech, protože tyto výdaje tvoří převážnou část nákladů na povinnou realizaci jednotlivých šablon. 
Při jeho formulování vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a 
s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.  

Jde o metodické doporučení a jeho autoři nevylučují možnost, že škola nezvolí pro realizaci projektu 
vlastní způsob financování.  

Výše odměn za výkon činností byla aktualizována dle platných tabulek Informačního systému o 
průměrných výdělcích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (IPSV).  

V případě „personálních“ šablon (školní asistent) jsou pro stanovení platových tarifů pro tyto profese 
uvedeny rovněž aktuální data dle nového nařízení vlády.  
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Pro šablonu Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 
 
Podstatný náklad pro realizaci šablony může představovat odměna pro spolupracující učitele. Šablona 
předpokládá, že v rámci školy bude spolupracovat minitým tří pedagogických pracovníků, který bude 
realizovat dva desetihodinové vzdělávací cykly (6 hodin společného plánování, 2 hodiny hospitací 
a 2 hodiny reflexe hospitovaných hodin). Každý ze tří pedagogů proto absolvuje 20 hodin 
spolupráce. 
 
Pokud se vedení školy rozhodne pedagogy honorovat, nedoporučujeme příliš využívat institut 
DPP. Především není zřejmé, zda by v rámci dohody nebyla hrazena stejná činnost, která 
je  předmětem hlavního pracovního poměru  učitele (takovou dohodu z právního hlediska uzavřít 
nelze). Obtížné by také bylo vyloučit, zda spolupráce pedagogů hrazená na dohodu neprobíhá 
v rámci pracovní doby učitele. 
 
Jako vhodné se v tomto případě jeví využití institutu mimořádně odměny a to ve výši zhruba 50% 
hodnoty šablony pro všechny učitele. Práci pedagogů v minitýmu je možné diferencovat dle míry 
zapojení pedagogů do vzájemné spolupráce.  
 
Ředitel by neměl zapomenout na to, že odměna je poskytována mimořádně za splnění určitého 
konkrétního mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, což by měl konkretizovat 
v písemném návrhu na přiznání či schválení této mimořádné odměny. 
 
  


