
 Datum poslední aktualizace  1. 3. 2021 

 

Odměňování pracovníků v šablonových projektech 
 

 

Hodnoty v dokumentu jsou stanoveny v souladu s úrovní odměňování v platové sféře na území 

republiky. 

 

Data jsou pravidelně aktualizována v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) - systém 

pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou 

statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční 

mzda (plat).  
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Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům škol a 

školských zařízení 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.  



 

Další metodická doporučení k šablonám 
na stránkách www.agenturaamos.cz 

 Strana 1 

 

 

 

 

1. Přepočty úvazků na hodiny a minuty pro personální šablony 
 

 

Pokud využijete institut DPP nebo DPČ, stanovte hodinový výdělek dle Q3 (doporučení MŠMT) v 

hodinové sazbě mírně pod horní hranicí dle přiložených tabulek v 2. kapitole tohoto materiálu. 

 

Je třeba si uvědomit, že v případě DPP (DPČ) je nutné úvazek přepočítat na hodiny a minuty podle toho, 

kolik má který měsíc pracovních hodin. Přepočet desetiny úvazku na hodiny a minuty uvádíme 

v následující tabulce: 

 

  
Uvádíme pouze přepočty pro nejčastěji využívané úvazky - 0,1 a 0,2 Při vyšších úvazcích je třeba 

hodnoty dále násobit. 
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2. Hodinové sazby některých vybraných aktivit v šablonových projektech 
 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 
 

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z růz. škol/škol. zař. prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ) 

3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z růz. škol/škol. zař. prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ) 

 

Učitele - průvodce na hostitelské škole doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2422 Specialista 

školství, výchovy a vzdělávání. Průměrný výdělek učitele - průvodce je stanoven dle ISPV - Informační 

systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborní pracovníci, pozice 2422 - 

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací, zaměstnání Specialista školství, výchovy a 

vzdělávání. 
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Tandemová výuka  
 

3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ  

 

Pokud druhým učitelem ve třídě není pedagog školy, doporučujeme jej hradit jako pracovní pozici 

2330 Učitelé SŠ (kr.odborných předmětů), konzervatořích, 2.st.ZŠ. Průměrný výdělek takového 

učitele je stanoven dle ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – 

Vědečtí a odborní pracovníci, pozice 2330 Učitelé SŠ (kr.odborných předmětů), konzervatořích, 

2.st.ZŠ 
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Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči 
 

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

Externího odborníka pro odborně zaměřená tematické setkávání doporučujeme hradit jako pracovní 

pozici 2320 Lektor dalšího vzdělávání. Průměrný výdělek lektora je stanoven dle ISPV - Informační 

systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborní pracovníci, pozice 2320 Lektor 

dalšího vzdělávání. 

Pokud využijete úhradu jako službu, pak by fakturace měla korespondovat s výše uvedenými sazbami. 

 

 
 

  

https://www.agenturaamos.cz/sablony-3/
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Kluby pro žáky 
 

3.I/10 Klub pro žáky ZŠ 

 

Vedoucího klubu doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2359 Pedagogický pracovník pro vedení 

zájmového kroužku. Průměrný výdělek vedoucího klubu je stanoven dle ISPV - Informační systém o 

průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborná pracovníci, pozice 2359 Specialisté 

odborní pracovníci v obl. výchovy, vzdělávání j.n., zaměstnání Pedagogický pracovník pro vedení 

zájmového kroužku. 

 

 
 

  

https://www.agenturaamos.cz/sablony-3/
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Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  
 

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

 

Vedoucího doučování žáků doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2359 Pedagogický pracovník 

pro vedení zájmového kroužku. Průměrný výdělek vedoucího doučování je stanoven dle ISPV - 

Informační systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborná pracovníci, 

pozice 2359 Specialisté odborní pracovníci v obl. výchovy, vzdělávání j.n., zaměstnání Pedagogický 

pracovník pro vedení zájmového kroužku. 
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Kariérový poradce 

 
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ (šablona 3.II/5) 

  

Pokud je kariérový poradce hrazen formou DPČ, doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2330 Učitelé 

SŠ, konzervatořích, 2. st. ZŠ Průměrný kariérového poradce je stanoven dle ISPV - Informační systém o 

průměrných výdělcích, platová sféra. Alternativou může být pracovní pozice 3333 Odborní pracovníci 

ÚP (další tabulka). 
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Projektový den ve škole a mimo školu 
 

3.I/9 Projektový den ve škole (MŠ) 

3.1/10 Projektový den mimo školu (MŠ) 

3.II/12 Projektový den ve škole (ZŠ) 

3.II/13 Projektový den mimo školu (ZŠ) 

 

Externího odborníka projektového dne doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2422 Specialista 

školství, výchovy a vzdělávání. Průměrný výdělek odborníka z praxe je stanoven dle ISPV - Informační 

systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborní pracovníci, pozice 2422 - 

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací, zaměstnání Specialista školství, výchovy a 

vzdělávání. 
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Využití ICT ve vzdělávání 
 

3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ  

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

 

Odborníka spolupracujícího s pedagogy doporučujeme hradit jako pracovní pozici 2422 Specialista 

školství, výchovy a vzdělávání. Průměrný výdělek učitele - průvodce je stanoven dle ISPV - Informační 

systém o průměrných výdělcích, platová sféra, sk. 2 – Vědečtí a odborní pracovníci, pozice 2422 - 

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací, zaměstnání Specialista školství, výchovy a 

vzdělávání. 
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