
INFORMACE – PŘÍPLATEK ZA VÝKON PRACÍ TŘÍDNÍHO UČITELE 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vyčleňující zvláštní příplatek za výkon prací třídního 

učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. Spolu s vyčleněním dochází ke zvýšení příplatku 

za výkon prací třídního učitele. Vláda tuto novelu schválila na svém zasedání dne 16. 8. 2021. 

Novela vyčleňuje práce třídního učitele do samostatné kategorie prací se zvláštní mírou 

neuropsychické zátěže a současně opouští stávající rozdělení tohoto zvláštního příplatku do 2 skupin 

prací – stanovuje se tedy jediné širší rozpětí pro výkon všech druhů prací třídního učitele. 

Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka za výkon prací třídního učitele činí nově měsíčně 

1 500 až 3 000 Kč. 

 

Navýšení třídnického příplatku reflektuje skutečnost, že práce třídního učitele je spojena s čím dál vyšší 

mírou náročnosti a tomu odpovídající míře neuropsychické zátěže, kterou tento příplatek kompenzuje. 

Jedná se především o zvyšující se nároky z hlediska komunikace se zákonnými zástupci žáků, vyšší podíl 

žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a administrativy spojené s výkonem funkce třídního učitele.  

Lze předpokládat, že na náročnost práce třídního učitele bude mít vliv i výpadek prezenční výuky a 

potřeba větší podpory žáků v období po návratu k prezenční výuce. 

 

Účinnost uvedené novely nařízení vlády je stanovena k 1. září 2021. Dotčeným pedagogickým 

pracovníkům, u nichž dojde ke zvýšení zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele, je tak ředitel 

školy povinen v souladu s § 136 odst. 2 zákoníku práce vydat nový platový výměr nejpozději dne 1. září 

2021 (zvýšený zvláštní příplatek bude poprvé vyplacen v pravidelném termínu výplaty v říjnu 2021). 

Ředitelům škol vykonávajícím práce třídního učitele, u nichž dojde ke zvýšení zvláštního příplatku za 

výkon prací třídního učitele, vydá nejpozději dne 1. září 2021 nový platový výměr zřizovatel. 

Kritéria pro určení výše příplatku v rámci možného rozpětí se nemění, i nadále je třeba zohlednit 

zejména počet žáků ve třídě a jejich věk, popřípadě počet tříd, pro které daný pedagogický pracovník 

třídnické práce vykonává, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnost těchto 

speciálních vzdělávacích potřeb, počet žáků ze sociálně nepodnětného prostředí, frekvenci a náročnost 

třídnických hodin, frekvenci a náročnost konzultací se zákonnými zástupci a další relevantní 

skutečnosti. Při určení výše zvláštního příplatku je v případě dotčených pedagogických pracovníků 

rovněž nezbytné postupovat v souladu s § 110 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož za stejnou práci 

nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo 

odměna z dohody (v daném případě stejná výše zvláštního příplatku). 

Doporučuje se, aby kritéria pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí 

byla závazně a transparentně stanovena vnitřním předpisem ředitele školy. 

 

Jak už Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvedlo ve vysvětlujícím materiálu pro školy a 

školská zařízení ze dne 26. 1. 2021, „Více než čtvrtinu z celkového navýšení o 9 % směřuje MŠMT do 



nárokových nadtarifních složek platů pedagogických pracovníků. Jedná se o naplňování dlouhodobé 

strategie. Zároveň chceme takto zohlednit specifika období vzdělávání distančním způsobem. 

Vytvoříme finanční prostor pro ředitele školy systémově navyšovat třídním učitelům v základních 

školách, středních školách a konzervatořích příplatek za třídnictví1, popřípadě také specializační 

příplatky pro pedagogy vykonávající specializované pozice. Navýšený objem je určen také ke zvýšení 

příplatků za vedení vedoucím pracovníkům ve školách, zejména ředitelům škol.“. 

Do normativů pro ostatní nárokové složky platu pedagogů ve výše uvedených školách bylo pro rok 

2021 promítnuto zvýšení o 1 500 Kč měsíčně na 1 úvazek pedagoga. 

 

Pro úplnost uvádíme, že se nemění stávající příplatek za přímou pedagogickou činnost, diagnostickou 

činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami  

- ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, 

žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních, 

- ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo 

studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených 

pro tyto děti, žáky a studenty, 

- ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. 

Tento příplatek tedy bude i nadále v rozmezí 750 až 2500 Kč. 

                                                           
1 A to v tuto chvíli v rámci rozpětí stanoveného v § 8 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb. MŠMT 
však v současné době připravuje věcný návrh změny tohoto nařízení vlády, kterou by mělo dojít k úpravě rozpětí 
tak, aby byla adekvátně zohledněna náročnost činností spojených s postavením třídního učitele. (text se 
vztahoval k lednu 2021) 


