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„Koncepční záměr reformy systému 
financování regionálního školství“

Školství



PrPrůůzkum SMS zkum SMS ČČR:R:

StStřředoedoččeský krajeský kraj
-- 284 284 šškol. Takto nastavenkol. Takto nastavenáá reforma se dotkne 265.reforma se dotkne 265.

malotmalotřříídky                          dky                          øø 13,313,3
I. StupeI. Stupeňň øø 15,815,8
11--9 t9 třřííd, jedna td, jedna třříída vda v roroččnnííku    ku    øø 15,915,9
1010--18 t18 třříídd øø 18,818,8
19 a v19 a víícece øø 20.320.3
hl.m.Prahahl.m.Praha øø 2121

ZlZlíínský krajnský kraj
-- 226 226 šškol. Takto nastavenkol. Takto nastavenáá reforma se dotkne 131.reforma se dotkne 131.

malotmalotřříídky                               dky                               øø 12,712,7
I. stupeI. stupeňň øø 15,4315,43
11--9 t9 třřííd, jedna td, jedna třříída vda v roroččnnííku    ku    øø 16,8616,86
1010--18 t18 třříídd øø 20,4820,48
19 a v19 a víícece øø 20,7520,75

MŠMT předpokládá v návrhu optimální počet žáků ve třídě 24-26



Současný stav : průměr 16 žáků na třídu
spádovost 5,5 vesnic na školu

CO TO ZNAMENÁ?
Příklad ‐ ZLÍNSKÝ KRAJ

celkem
226 škol

31 malotřídek

100 úplných škol

zbytek nevyhovujících

optimalizace

optimalizace



Rizika nRizika náávrhuvrhu
DoplnDoplněěnníí financovfinancováánníí na na žžááka o dalka o dalšíší parametryparametry

Praktický příklad dopadu na dnešní průměrnou školu

se 16 žáky ve třídě



Rizika návrhu
Deklarovaný cíl: Zvýšená a cílená podpora vybraných 
okruhů vzdělávání

-MŠMT předpokládá, že slučování a případné omezování II. stupňů
základních škol (po dohodě starostů?). Vznik seznamu tzv. 
výjimečných škol, které jsou z pohledu regionu nezbytné a které
budou podporovány aniž dosáhnou na předepsané počty žáků

- Stanovení klíčových parametrů formou vyhlášky MŠMT 
dává ministerstvu možnost rychle a bez možnosti odvolání
zásadním způsobem měnit parametry systému.

-Udržitelnost provedených dotačních projektů, obvykle podpořených 
z evropských nebo národních zdrojů.



Rizika návrhu
Deklarovaný cíl: Administrativní zjednodušení
systému.

Zatím nedořešeno: 

- Dopady zrušení mzdové regulace.

-Zajištění vzdělávání dětí vyžadujících zvýšenou míru podpory.

-Postavení dalších  zařízení, kde běží výchovně vzdělávací
proces (DDM, ZUŠ, školní družiny apod).

-Postavení a financování nepedagogických pracovníků. 

-Diskriminace veřejných škol před soukromými



Stanovisko

Pracovní skupina pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR  a 
Školská komise Svazu měst a obcí ČR :
zásadně odmítají předložený materiál Koncepční záměr reformy systému 
financování regionálního školství a nesouhlasí s ním zejména z těchto důvodů:

1) absence analytick1) absence analytickéé ččáásti a podkladsti a podkladůů a nerea nereáálnost plnost přředpokledpokláádaných termdaných termíínnůů
úúččinnosti,innosti,

2) neslu2) nesluččitelnost problematiky stitelnost problematiky střřednedníího a zho a záákladnkladníího ho šškolstvkolstvíí,,
3) p3) přříímméé ohroohrožženeníí existence dostupnexistence dostupnéého, veho, veřřejnejnéého, bezplatnho, bezplatnééhoho zzáákladnkladníího ho 

šškolstvkolstvíí,,
4) p4) přředpokledpokláádandanéého zho záániku znaniku značčnnéého poho poččtu ztu záákladnkladníích ch šškol ve mkol ve měěstech a stech a 

obcobcíích,ch,
5) p5) přřenenášášeneníí povinnostpovinnostíí ststáátu na rozpotu na rozpoččty mty měěst a obcst a obcíí a jejich oba jejich obččananůů,,
6) znehodnocen6) znehodnoceníí realizovaných investic, mj. i z fondrealizovaných investic, mj. i z fondůů EU,EU,
7) zvý7) zvýššeneníí nnáárokrokůů na rodinnna rodinnéé výdaje spojenvýdaje spojenéé s povinnou s povinnou šškolnkolníí dochdocháázkou,zkou,
8) koncepce nezajist8) koncepce nezajistíí stabilitu vestabilitu veřřejných financejných financíí a zastavena zastaveníí rrůůstu dluhu.stu dluhu.



Společná pracovní skupina

AK + SMS ČR + SMO ČR + SPOV



Dotace 2013+
HARMONOGRAM



Předběžné odhady pro ČR hovoří o celkové alokaci 
cca 570 mld. Kč pro plánovací období 2014-2020 
(současnost – necelých 900 mld. Kč).

Je nutno definované priority obcí a synchronizovat 
je s globálními cíli EU 2020.



Priority prosazované SMS ČR:

- Upřednostnění systémových konvergenčních priorit 
před prioritami rozvojovými

- Radikální snížení počtu OP (5-9)
- Snížení administrativní zátěže, výdajů na technickou 

podporu a publicitu na minimum
- Důraz na skutečný „kohezní efekt“ projektů
- Zprůhlednění a sjednocení procesu a metodiky 

hodnocení projektů
- Sjednocení prováděcích dokumentů OP a výzev



- Omezení rezortizace OP 
- Odmítnutí zvláštního OP pro hl. město Prahu (má

175 % HDP na hlavu ve srovnání s průměrem EU).
- Silné postavení venkovských oblastí
- Přiznání maxima rozhodovacích pravomocí orgánům 

nižších úrovní (metoda Leader)



Společná pracovní skupina

RUD



Změny zákonů o ÚSC:

- o úřednících a vzdělávání ve VS
- o kontrole
- Volební zákoník
- Stavební zákon
- o obcích (občanské žaloby na smlouvy a 
náhradu škody, zveřejňování informací)

Zákony



Děkuji za pozornost.

Josef Bartoněk
předseda SMS ČR

predseda@smscr.cz
www.smscr.cz


