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ČÁST OZNAMOVACÍ 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 
a učebních textů následující tituly: 
 
Pro základní vzdělávání: 
 

Kol. autorů: Hravá matematika 5 
(učebnice, pracovní sešity a početníky 1. a 2. díl) 
cena: učebnice á 69 Kč, pracovní sešity á 59 Kč, početníky á 39 Kč)  
Kol. autorů: Hravá matematika 7 
(učebnice a pracovní sešity a početníky 1. a 2. díl) 
cena: učebnice á 149 Kč, pracovní sešity á 79 Kč, početníky á 39 Kč) 
Kol. autorů: Matematika v pohodě 6  
(pracovní sešity Aritmetika a Geometrie pro 6. ročník ZŠ) 
cena: á 79 Kč 
Č.j.: MSMT-9233/2021-17 

10.12.2027 
TAKTIK 

International 
s.r.o. 

Součást 
ucelené 

řady 

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ 
(učebnice a pracovní sešit) 
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-24081/2015)* 
Č.j.: MSMT-15671/2021-5, cena: učebnice 140 Kč, pracovní sešit 
84 Kč 

10.12.2027 

SPN – 
pedagogické 
nakladatelst

ví, a.s. 

Součást 
ucelené 

řady 

Kol. autorů: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ  
(učebnice a pracovní sešit)  
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-5759/2015)* 
Č.j.: MSMT-15673/2021-5, cena: učebnice 156 Kč, pracovní sešit 
89 Kč 

13.12.2027 

SPN – 
pedagogické 
nakladatelst

ví, a.s. 

Součást 
ucelené 

řady 

Kol. autorů: Zetíkova cesta - Český jazyk pro 1. ročník ZŠ 
(písmenkář, slabikář, pracovní sešit ke slabikáři, tréninkový pracovní 
sešit, velká a malá písanka) 
Č.j.: MSMT-27019/2021-8 

27.12.2027 Didaktis 
s.r.o. 

Součást 
ucelené 

řady 

 
 
Pro základní vzdělávání – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

Dvořáková, D.; Kubová, L.; Váchová, J.: Náš slabikář pro 1. stupeň 
základní školy speciální 2. díl  
(učebnice)   
Kubová, L.; Dvořáková, D.: Umíme číst 1-3 (pracovní sešit) 
(prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-10078/2015)* 
Č.j.: MSMT- 30320/2021-4 

7.1.2028 PARTA s.r.o. 
Součást 
ucelené 

řady 

 
 
 učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 
školského zákona pouze do vyprodání zásob 
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ČÁST NORMATIVNÍ 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, změny ve statutu Akreditační komise pro vyšší odborné 
vzdělávání. V souvislosti s touto změnou vznikl samostatný jednací řád Akreditační komise 
pro vyšší odborné vzdělávání. 
 

Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (dále jen „komise“) je poradním 
orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) 
pro akreditaci vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy v souladu s § 104 a násl. 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Komise posuzuje vzdělávací programy z obsahového a odborného hlediska v souladu 
s příslušnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a svá stanoviska předává věcně 
příslušnému odboru ministerstva. 

3. Komise posuzuje i jiné záležitosti týkající se vyššího odborného vzdělávání, které jí 
předloží ministerstvo. 

4. Komise je oprávněna pro účely plnění úkolů podle odstavců 1 až 3 vyžadovat od věcně 
příslušného odboru ministerstva potřebné informace, podklady a součinnost. 

5. Komise předkládá ministerstvu písemně návrhy řešení a podněty týkající se vyššího 
odborného vzdělávání. 

 
Čl. 2 

Komise 
1. Komise se skládá z 21 členů, jimiž jsou předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda 

a ostatní členové akreditační komise. 
2. Členy komise jsou zástupci vysokých škol, vyšších odborných škol a sociálních 

partnerů a jsou jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti z osob 
navrhovaných vysokými školami, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost 
škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, profesními komorami, zájmovými 
a profesními sdruženími a organizacemi zaměstnavatelů. 

3. Členy komise jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 
4. Členové komise jsou jmenováni na dobu 6 let a mohou být jmenováni nejvýše na dvě 

po sobě jdoucí funkční období. Členství v komisi je nezastupitelné. 
5. Člen komise se osobně účastní jednání komise a aktivně se podílí na její činnosti. 

Nemůže-li se člen ze závažných důvodů jednání osobně zúčastnit, může svůj odborný 
názor k projednávaným otázkám předem písemně sdělit předsedovi, který s ním 
seznámí ostatní členy. 

6. Člen komise vystupuje při jednáních komise nezávisle, svým jménem a vyjadřuje svůj 
odborný názor. 

7. Člen komise posuzuje žádost o akreditaci vzdělávacího programu nezaujatě 
a nepodjatě, v případě rizika střetu zájmů je povinen tuto skutečnost oznámit 
předsedovi. 

8. Člen komise je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 
se dozvěděl v souvislosti se svým členstvím v komisi. 

9. Za bezúhonného se pro účely tohoto statutu nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin s páchaný z nedbalosti 
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v souvislosti s poskytováním vzdělávání, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. 

10. Komise za účelem odborné přípravy svého jednání může požádat o vypracování 
druhého stanoviska dalšího odborníka (dále jen „odborník“). K jedné posuzované 
žádosti může být přizván nejvýše jeden odborník. Návrh na externího hodnotitele 
předkládá předseda věcně příslušnému odboru ministerstva k vyslovení souhlasu 
ředitelem odboru. Ministerstvo uzavře s odborníkem pracovně právní vztah. 

11. Postoupení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu komisi se činí prostřednictvím 
věcně příslušného odboru ministerstva v elektronické podobě. 

 
Čl. 3 

Předseda komise 
1. odpovídá za činnost komise a řídí její činnost, 
2. svolává a řídí jednání komise, 
3. odpovídá za zpracování stanovisek komise, včetně podpisu, které bezodkladně zasílá 

elektronicky věcně příslušnému odboru ministerstva, 
4. dohlíží na činnost externích hodnotitelů přizvaných k posuzování žádostí podle čl. 2 

odst. 10, 
5. předkládá ministrovi návrh na odvolání člena komise, 
6. zúčastňuje se projednávání otázek souvisejících s činností komise na ministerstvu 

a v dalších institucích, 
7. komunikuje samostatně nebo společně s pověřeným členem komise s předkladateli 

žádostí o akreditaci, 
8. je oprávněn v případech, kdy je ohrožena lhůta k vydání stanoviska k žádosti 

o akreditaci dle školského zákona, rozhodnout o hlasování per rollam, 
9. vykonává činnosti podle čl. 5. 

 
Čl. 4 

Místopředseda komise 
První místopředseda komise: 

1. zastupuje předsedu komise v době jeho nepřítomnosti a v případě jednání o odvolání 
předsedy či v době, kdy je předseda komise odvolán, 

2. provádí kontrolu evidence žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, 
3. spolupracuje s tajemníkem komise, 
4. komunikuje samostatně nebo společně s pověřeným členem komise s předkladateli 

žádosti o akreditaci, 
5. vykonává činnosti podle čl. 5. 

Druhý místopředseda komise: 
1. zastupuje 1. místopředsedu v době jeho nepřítomnosti, 
2. spolupracuje s tajemníkem komise, 
3. vykonává činnosti podle čl. 5. 

 
Čl. 5 

Člen komise 
1. zúčastňuje se jednání komise s právem hlasovat, 
2. je povinen seznámit se se všemi podklady pro hodnocení vzdělávacího programu 

a se všemi projednávanými vzdělávacími programy před jednáním komise, 
3. zúčastňuje se dalších činností souvisejících s úkoly komise, 
4. vykonává další činnosti z pověření předsedy nebo místopředsedy komise. 
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Pověřený člen komise 
1. Dnem přidělení vzdělávacího programu se člen stává „pověřeným členem“. 
2. Pověřený člen posoudí vzdělávací program a vyhotoví stanovisko. 
3. Vypracovaná stanoviska předkládá věcně příslušnému odboru ministerstva v rámci 

akreditačního řízení v souladu s čl. 1 odst. 1 až 3, tak, aby nebyla ohrožena funkčnost 
komise a dodržení zákonných termínů. 

4. Pověřený člen je odměňován za tyto činnosti na základě uzavřené dohody v souladu 
s Pravidly finančního zabezpečení Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. 

 
Čl. 6 

Tajemník komise 
1. Tajemníkem komise je pracovník věcně příslušného odboru ministerstva, 
2. Tajemník komise: 

a) zajišťuje součinnost komise s ministerstvem, 
b) zajišťuje, aby žádost předávaná členovi komise splňovala formální náležitosti 
žádosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
c) zajišťuje činnost komise po stránce organizační, materiální a finanční tak, aby nebyla 
ohrožena funkčnost komise a dodržení zákonných termínů, 
d) zúčastňuje se jednání komise s hlasem poradním, 
e) pořizuje zápis z jednání komise, který schvaluje předseda, 
f) zajišťuje zveřejnění zápisů z jednání komise a výročních zpráv na webových 
stránkách 
ministerstva, 
g) zápis obsahuje minimálně: 

1. jméno předsedy a členů komise, zapisovatele a osob přítomných na jednání, 
2. jednotlivé body programu, 
3. seznam projednaných programů, 
4. usnesení komise, 
5. ověření zápisu. 
 

Čl. 7 
Výroční zpráva komise 

1. Výroční zprávu zpracovává předseda komise a tajemník komise a předkládá se členům 
komise k připomínkám. 

2. Výroční zpráva komise je každoročně předkládána ministerstvu nejpozději 
do 20. března. 
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Jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (dále jen „komise“) 
upravuje činnost a jednání komise. 

2. Jednání komise se uskutečňuje z podnětu předsedy komise, nejméně jedné třetiny 
členů komise, nebo z podnětu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„ministerstvo“) 

3. Jednání komise se konají podle potřeby tak, aby byly dodrženy termíny stanovené 
v § 105 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. 2 

Volba předsedy a místopředsedů komise 
1. Předseda a místopředsedové komise jsou voleni tajným, přímým hlasováním členů 

komise. 
2. K platnosti volby předsedy a místopředsedů komise je třeba účasti nadpoloviční většiny 

všech členů komise. 
3. Ke zvolení předsedy a místopředsedů komise je třeba nadpoloviční většiny platných 

hlasů přítomných členů komise. Za platný hlas se považuje odevzdaný hlasovací lístek 
s jedním označeným kandidátem. Každý člen komise má jeden hlas. 

4. Návrh na odvolání předsedy, popř. místopředsedů komise z funkce může předložit 
kterýkoliv člen komise. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů komise. 

5. Po odvolání předsedy, popř. místopředsedů komise se provede volba nového 
předsedy, popř. 

6. místopředsedů komise, v odůvodněných případech se volba provede až na dalším 
jednání komise následujícím po odvolání. 

 
Čl. 3 

Činnost komise 
1. Tajemník komise (dále jen „tajemník“) předává předsedovi komise (dále jen 

„předseda“) seznam přijatých žádostí o akreditaci. Na základě tohoto seznamu 
předseda rozhodne o pověření člena komise k posouzení žádosti a neprodleně zašle 
tajemníkovi seznam pověřených členů. 

2. Při rozhodování o pověření se přihlíží zejména k profesní odbornosti člena komise 
(dále jen „člen“) a počtu žádostí přidělených k posouzení v kalendářním roce. 

3. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu musí být tajemníkem neprodleně předána 
k posouzení a vypracování stanoviska pověřenému členovi. Žádost se předává 
elektronicky, včetně všech příloh. Podepsané stanovisko zašle pověřený člen 
tajemníkovi nejpozději 5 pracovních dní před jednáním komise. Ostatní členové komise 
jsou informováni prostřednictvím sdíleného disku, kde jsou členům přístupné potřebné 
dokumenty. 

 
Čl. 4 

Svolání jednání komise 
1. Jednání komise (dále jen „jednání“) jsou svolávána tak, aby byla dodržena lhůta 

nejvýše 120 dnů pro sdělení stanoviska k předložené žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu ministerstvu. Pokud nebyl termín jednání stanoven na předcházejícím 
jednání, určuje tento termín předseda na návrh tajemníka. Při volbě místa, termínu 
a délky jednání se přihlíží k rozsahu navrženého programu jednání a případným 
návrhům členů komise. Jednání může být předsedou svoláno i online. 
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2. Program jednání navrhuje po projednání s předsedou tajemník; o návrhu jsou členové 
komise informováni předem, nejpozději 14 dní před jednáním komise pozvánkou 
zaslanou elektronickou poštou. 

3. Potvrzení účasti členů komise na jednání oznamují členové tajemníkovi; případná 
neúčast musí být oznámena předsedovi a tajemníkovi nejpozději 5 pracovních dní před 
jednáním komise. Není-li 5 pracovních dní před jednáním potvrzena dvoutřetinová 
účast členů komise na jednání, jednání se nekoná. V případě mimořádné situace (např. 
nemoc) člen omluví svou neúčast neprodleně po jejím vzniku. 

4. V případě, že se jednání komise nekoná z důvodu uvedeného v odstavci 3, svolá 
předseda nejpozději do jednoho měsíce v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 nové jednání 
se stejným programem, který lze rozšířit o další body. 

 
Čl. 5 

Jednání komise 
1. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

Přítomností členů se pro tyto účely rozumí prezenční účast na jednání, ve zvláštních 
případech stanovených předsedou i online. 

2. Program jednání je schvalován hlasováním členů při zahájení jednání komise 
a po projednání případných návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni 
předkládat všichni členové; o změnu programu může požádat i tajemník. 

3. Jednání komise jsou neveřejná. Všechny osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností komise dozvěděly. 

4. Jednání se může zúčastnit náměstek věcně příslušné sekce, ředitel věcně příslušného 
odboru a vedoucí věcně příslušného oddělení ministerstva. Předseda může přizvat 
žadatele o akreditaci vzdělávacího programu. Ti se jednání zúčastní po dobu nezbytně 
nutnou a neúčastní se vlastního projednávání žádosti komisí. 

5. Na jednání komise mohou být projednány pouze ty žádosti o akreditaci, u nichž 
pověřený člen zašle zpracované stanovisko tajemníkovi 5 pracovních dní před 
jednáním komise. 

6. Po projednání žádosti komisí vyzve předseda členy komise k hlasování; zda návrh 
schvalují, neschvalují, nebo se hlasování zdržují. 

7. V případě, že není k žádosti vydáno souhlasné stanovisko, může věcně příslušný 
odbor požádat předsedu o součinnost a člena komise, který žádost posuzoval, 
o metodickou podporu. Tato činnost člena je vykonávána jako součást opakovaného 
posouzení žádosti. 

8. Stanovisko pověřeného člena a stanovisko komise podepisuje předseda a předává ho 
tajemníkovi v elektronické podobě do druhého dne po jednání. 

9. Člen je při výkonu své funkce komise nezastupitelný. 
 

Čl. 6 
Jednání a hlasování per rollam 

1. Na návrh předsedy a ve zvláštních případech na návrh tajemníka může komise přijímat 
usnesení také hlasováním per rollam (mimo jednání), a to korespondenčně 
nebo v elektronické podobě. 

2. K platnosti hlasování uskutečňovaného mimo jednání je třeba, aby se k návrhu 
usnesení ve stanovené lhůtě vyjádřily alespoň dvě třetiny členů komise. 

3. Žádosti ke schválení, včetně znění návrhu usnesení, zasílá tajemník elektronicky všem 
členům s lhůtou k vyjádření, která činí 10 pracovních dní. 

4. Návrh na hlasování per rollam musí obsahovat alespoň: 
a) návrh usnesení, 
b) podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, 
c) údaj o lhůtě, ve které se má člen komise vyjádřit. 
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5. Hlasování probíhá pomocí elektronického formuláře nebo tištěného formuláře 
a zajišťuje ho tajemník. 

6. Člen se vyjadřuje pro, nebo proti návrhu, anebo se zdrží hlasování. 
7. Výsledek hlasování per rollam, včetně uvedení toho, jak hlasovali jednotliví členové, 

se bezodkladně sděluje členům komise. Při zjišťování výsledku hlasování per rollam 
se má za to, že hlasování byli přítomni všichni členové komise. 
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čj. MSMT-156/2022 
 

Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 
pro účely poskytování dotací soukromému školství 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 

zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 normativy, a to jako roční objem 
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, 
žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo  
ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem 
nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů 
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě 
nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.  

 
 

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2022 v Kč 

  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 

část I. 

Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů na jednotku výkonu, tj. dítě, žáka, studenta apod. v (ve): 
Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem 76 024 51 486 18 432 6 106 
Mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem 38 012 25 743 9 216 3 053 
Mateřské škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona s celodenním provozem 241 623 170 262 60 954 10 407 
Mateřské škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona s polodenním provozem 120 812 85 131 30 477 5 204 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, 79-01-B/01 
Základní škola speciální) 94 350 59 307 21 232 13 811 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona (obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 275 732 180 987 64 793 29 952 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 353 623 238 344 85 327 29 952 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 243 546 157 286 56 308 29 952 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona (obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 292 146 193 442 69 252 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 431 109 295 771 105 886 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 243 046 157 286 56 308 29 452 
Základní škole plně organizované 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, 79-01-B/01 
Základní škola speciální) 74 681 45 363 16 240 13 078 
Základní škole plně organizované - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 256 263 167 043 59 801 29 419 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 334 154 224 400 80 335 29 419 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 224 077 143 342 51 316 29 419 
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 NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
Základní škole plně organizované - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
(obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 273 210 179 498 64 260 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 412 173 281 827 100 894 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 224 110 143 342 51 316 29 452 
Poznámka:  
- třída zřízená pro zdravotní postižení 1: mentální, sluchové, zrakové postižení, závažné vývojové 
poruchy učení, 
- třída zřízená pro zdravotní postižení 2: tělesné postižení, závažné vývojové poruchy chování, 
hluchoslepí, autisté, s více vadami,  
- třída zřízená pro zdravotní postižení 0: závažné vady řeči. 
Školní družině 20 595 15 147 5 423 25 
Školní družině - v oddělení pro žáky uvedené v § 16 
odst. 9 školského zákona 60 995 44 897 16 073 25 
Přípravné třídě základní školy 74 681 45 363 16 240 13 078 
Třídě přípravného stupně ZŠ speciální 292 350 193 592 69 306 29 452 
Školním klubu 17 853 13 125 4 699 29 
Ubytovaného v internátu, ve kterém jsou ubytovány děti 
nebo žáci škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním 
postižením 171 901 123 355 44 161 4 385 
Ubytovaného v internátu, ve kterém jsou ubytovány děti 
nebo žáci škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona pro děti nebo žáky s jiným než těžkým 
zdravotním postižením 130 059 92 551 33 133 4 375 
Ubytovaného v domově mládeže 49 762 34 390 12 312 3 060 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně, jde-li o dítě, 
žáka nebo studenta, jemuž je poskytován alespoň oběd 
a večeře 16 350 11 602 4 154 594 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - vývařovně, 
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytován 
alespoň oběd a večeře 11 445 8 121 2 908 416 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - výdejně, jde-
li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytován 
alespoň oběd a večeře 4 905 3 481 1 246 178 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně, jde-li o dítě, 
žáka nebo studenta, jemuž je poskytována večeře 
a alespoň 1 doplňkové jídlo 8 389 5 754 2 060 575 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - vývařovně,  
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytována 
večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo 5 872 4 028 1 441 403 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - výdejně, jde-
li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytována 
večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo 2 517 1 726 618 173 
Školní jídelně, jde-li o dítě mateřské školy  10 911 7 790 2 789 332 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o dítě mateřské školy 7 310 5 219 1 869 222 
Školní jídelně - výdejně, jde-li o dítě mateřské školy 3 601 2 571 920 110 
Výdejně lesní mateřské školy 3 601 2 571 920 110 
Školní jídelně, jde-li o žáka základní školy 6 046 4 211 1 508 327 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o žáka základní školy 4 232 2 948 1 055 229 
Školní jídelně - výdejně, jde-li o žáka základní školy 1 814 1 263 453 98 
Školní jídelně, jde-li o žáka střední školy nebo 
konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií 
a odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 5 969 3 975 1 423 571 
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 NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o žáka střední školy 
nebo konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií a 
odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 4 178 2 783 995 400 
Školní jídelně - výdejně, jde-li o žáka střední školy nebo 
konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií a 
odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 1 791 1 193 427 171 
Poznámka: Pokud školní jídelna (zahrnující vývařovnu i výdejnu) jídlo danému strávníkovi pouze 
vaří, nikoliv vydává, použije se na tohoto strávníka normativ na školní jídelnu – vývařovnu. 
Dětském domově  484 709 306 047 109 565 69 097 
Dítě, žák, student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, 
poradenskou a metodickou činnost, odborné služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při 
volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání v (ve): 
Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) 1 905 1 389 497 19 
Speciálně pedagogickém centru (SPC) 5 980 4 386 1 570 24 
Středisku výchovné péče poskytujícím internátní služby 
(SVP) 859 861 614 116 219 854 25 891 
Středisku výchovné péče poskytujícím ambulantní nebo 
terénní služby (SVP)  520 368 132 20 
Středisku výchovné péče poskytujícím celodenní služby 
(SVP)  438 930 313 496 112 232 13 202 
Žák, jemuž středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením 
na různé oblasti: 
Středisku volného času (SVČ) 1 976 1 451 519 6 
Poznámka: Normativy na PPP, SPC a SVČ odpovídají financování na počet jednotek výkonu daný 
rozdělením celkového počtu dětí a žáků v kraji, který tvoří:   
                pro PPP: 95% dětí a žáků v MŠ, ZŠ a denní formě vzdělávání v SŠ 
                pro SPC: 5% dětí a žáků v MŠ,ZŠ a denní formě vzdělávání v  SŠ  
                pro SVČ: 100% žáků v ZŠ a v denní formě vzdělávání v SŠ  
Oboru uměleckého vzdělání v základní umělecké škole: 
          - v 1. stupni přípravného studia v oboru:         
                         tanečním 13 398 9 818 3 515 65 
                         výtvarném 8 500 6 211 2 224 65 
                         literárně dramatickém 7 831 5 719 2 047 65 
                         hudebním - individuální výuka 29 496 21 632 7 744 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 8 500 6 211 2 224 65 
          - v 1. stupni základního studia v oboru:         
                         tanečním 15 580 11 425 4 090 65 
                         výtvarném 12 172 8 915 3 192 65 
                         literárně dramatickém 18 422 13 518 4 839 65 
                         hudebním - individuální výuka 41 550 30 508 10 922 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 10 644 7 790 2 789 65 
          - v 1. stupni rozšířeného studia v oboru:         
                         tanečním 25 885 19 013 6 807 65 
                         výtvarném 21 265 15 611 5 589 65 
                         literárně dramatickém 35 258 25 915 9 278 65 
                         hudebním - individuální výuka 61 176 44 960 16 096 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 10 644 7 790 2 789 65 
          - v 2. stupni přípravného studia v oboru:         
                         tanečním 11 173 8 180 2 928 65 
                         výtvarném 8 500 6 211 2 224 65 
                         literárně dramatickém 7 831 5 719 2 047 65 
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 NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
                         hudebním - individuální výuka 40 632 29 832 10 680 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 8 500 6 211 2 224 65 
          - v 2. stupni základního studia v oboru:         
                         tanečním 16 175 11 863 4 247 65 
                         výtvarném 14 926 10 943 3 918 65 
                         literárně dramatickém 21 808 16 011 5 732 65 
                         hudebním - individuální výuka 42 108 30 919 11 069 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 11 254 8 239 2 950 65 
          - v 2. stupni rozšířeného studia v oboru:         
                         tanečním 27 384 20 117 7 202 65 
                         výtvarném 25 635 18 829 6 741 65 
                         literárně dramatickém 47 061 34 607 12 389 65 
                         hudebním - individuální výuka 74 940 55 096 19 724 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 11 254 8 239 2 950 65 
Oboru vzdělání střední školy (v denní formě vzdělávání): 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 146 725 101 458 36 322 8 945 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 147 181 101 458 36 322 9 401 
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství 88 889 62 185 22 262 4 442 
75-41-J/01 Pečovatelské služby 89 014 62 185 22 262 4 567 
23-51-E/01 Strojírenské práce 102 455 64 445 23 071 14 939 
28-57-E/01 Keramická výroba 102 349 64 445 23 071 14 833 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 102 460 64 445 23 071 14 944 
29-51-E/02 Potravinářské práce 102 460 64 445 23 071 14 944 
31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 102 500 64 445 23 071 14 984 
31-59-E/01 Šití oděvů 102 456 64 445 23 071 14 940 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 102 451 64 445 23 071 14 935 
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 102 451 64 445 23 071 14 935 
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 102 472 64 445 23 071 14 956 
36-64-E/01 Tesařské práce 102 470 64 445 23 071 14 954 
36-67-E/01 Zednické práce 102 461 64 445 23 071 14 945 
36-67-E/02 Stavební práce 93 837 64 445 23 071 6 321 
41-52-E/01 Zahradnické práce 102 457 64 445 23 071 14 941 
41-52-E/02 Zahradnická výroba 102 457 64 445 23 071 14 941 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 102 455 64 445 23 071 14 939 
65-51-E/02 Práce ve stravování 93 851 64 445 23 071 6 335 
66-51-E/01 Prodavačské práce 98 747 64 445 23 071 11 231 
69-54-E/01 Provozní služby 102 456 64 445 23 071 14 940 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 102 453 64 445 23 071 14 937 
21-52-H/01 Hutník 123 320 81 667 29 237 12 416 
23-51-H/01 Strojní mechanik 101 287 64 445 23 071 13 771 
23-52-H/01 Nástrojař 102 460 64 445 23 071 14 944 
23-55-H/01 Klempíř 100 738 64 445 23 071 13 222 
23-55-H/02 Karosář 101 448 64 445 23 071 13 932 
23-56-H/01 Obráběč kovů 99 923 64 445 23 071 12 407 
23-61-H/01 Autolakýrník 96 876 64 445 23 071 9 360 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 125 821 81 667 29 237 14 917 
26-51-H/01 Elektrikář 123 323 81 667 29 237 12 419 
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 123 326 81 667 29 237 12 422 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 123 324 81 667 29 237 12 420 
26-57-H/01 Autoelektrikář 99 915 64 445 23 071 12 399 
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  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
26-59-H/01 Spojový mechanik 123 324 81 667 29 237 12 420 
29-51-H/01 Výrobce potravin 96 882 64 445 23 071 9 366 
29-53-H/01 Pekař 120 277 81 667 29 237 9 373 
29-54-H/01 Cukrář 96 866 64 445 23 071 9 350 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 120 279 81 667 29 237 9 375 
31-58-H/01 Krejčí 96 877 64 445 23 071 9 361 
32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží 123 378 81 667 29 237 12 474 
32-54-H/01 Výrobce obuvi 123 327 81 667 29 237 12 423 
33-56-H/01 Truhlář 123 330 81 667 29 237 12 426 
33-59-H/01 Čalouník 117 232 81 667 29 237 6 328 
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 123 388 81 667 29 237 12 484 
34-53-H/01 Reprodukční grafik 123 391 81 667 29 237 12 487 
34-57-H/01 Knihař 123 342 81 667 29 237 12 438 
36-52-H/01 Instalatér 123 312 81 667 29 237 12 408 
36-56-H/01 Kominík 123 432 81 667 29 237 12 528 
36-64-H/01 Tesař 120 293 81 667 29 237 9 389 
36-66-H/01 Montér suchých staveb 96 885 64 445 23 071 9 369 
36-67-H/01 Zedník 93 828 64 445 23 071 6 312 
36-69-H/01 Pokrývač 120 278 81 667 29 237 9 374 

37-51-H/01 
Manipulant poštovního provozu 
a přepravy 93 818 64 445 23 071 6 302 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 118 755 81 667 29 237 7 851 
41-51-H/01 Zemědělec - farmář 98 566 64 445 23 071 11 050 
41-51-H/02 Včelař 97 038 64 445 23 071 9 522 
41-52-H/01 Zahradník 96 868 64 445 23 071 9 352 
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 99 921 64 445 23 071 12 405 
41-56-H/01 Lesní mechanizátor 123 315 81 667 29 237 12 411 
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 108 439 64 445 23 071 20 923 
53-41-H/01 Ošetřovatel 117 219 81 667 29 237 6 315 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 96 866 64 445 23 071 9 350 
66-51-H/01 Prodavač 93 823 64 445 23 071 6 307 
66-52-H/01 Aranžér 96 877 64 445 23 071 9 361 
66-53-H/01 Operátor skladování 117 225 81 667 29 237 6 321 
69-51-H/01 Kadeřník 96 866 64 445 23 071 9 350 
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 93 820 64 445 23 071 6 304 
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 125 926 81 667 29 237 15 022 
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 125 925 81 667 29 237 15 021 
82-51-H/03 Zlatník a klenotník 123 398 81 667 29 237 12 494 
82-51-H/04 Umělecký keramik 125 918 81 667 29 237 15 014 
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér 123 497 81 667 29 237 12 593 
82-51-H/06 Umělecký štukatér 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/08 Umělecký sklenář 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/09 Umělecký rytec 125 953 81 667 29 237 15 049 
21-43-L/01 Hutník operátor 123 310 81 667 29 237 12 406 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 123 384 81 667 29 237 12 480 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 123 323 81 667 29 237 12 419 
23-45-L/02 Letecký mechanik 99 998 64 445 23 071 12 482 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 123 320 81 667 29 237 12 416 
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 123 387 81 667 29 237 12 483 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 123 386 81 667 29 237 12 482 
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  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
39-41-L/01 Autotronik 99 908 64 445 23 071 12 392 
65-41-L/01 Gastronomie 96 867 64 445 23 071 9 351 
66-41-L/01 Obchodník 93 818 64 445 23 071 6 302 
69-41-L/01 Kosmetické služby 96 867 64 445 23 071 9 351 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 93 825 64 445 23 071 6 309 
82-48-L/01 Starožitník 126 039 81 667 29 237 15 135 
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 125 900 81 667 29 237 14 996 

82-51-L/06 
Uměleckořemeslná stavba hudebních 
nástrojů 125 895 81 667 29 237 14 991 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 97 098 65 889 23 588 7 621 
18-20-M/01 Informační technologie 91 030 62 185 22 262 6 583 
23-41-M/01 Strojírenství 91 043 62 185 22 262 6 596 
26-41-M/01 Elektrotechnika 91 042 62 185 22 262 6 595 
28-44-M/01 Aplikovaná chemie 100 417 65 889 23 588 10 940 
29-42-M/01 Analýza potravin 100 415 65 889 23 588 10 938 
34-42-M/01 Obalová technika 91 059 62 185 22 262 6 612 
36-47-M/01 Stavebnictví 91 039 62 185 22 262 6 592 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 91 020 62 185 22 262 6 573 
37-42-M/01 Logistické a finanční služby 91 020 62 185 22 262 6 573 
39-08-M/01 Požární ochrana 91 031 62 185 22 262 6 584 
41-04-M/01 Rostlinolékařství 97 075 65 889 23 588 7 598 
41-43-M/02 Chovatelství 97 077 65 889 23 588 7 600 
41-44-M/01 Zahradnictví 97 075 65 889 23 588 7 598 
43-41-M/01 Veterinářství 97 049 65 889 23 588 7 572 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/02 Nutriční asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/03 Praktická sestra 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-43-M/01 Laboratorní asistent 109 306 73 924 26 465 8 917 
53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik 107 278 73 924 26 465 6 889 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 89 148 62 185 22 262 4 701 
63-41-M/02 Obchodní akademie 88 899 62 185 22 262 4 452 
65-42-M/01 Hotelnictví 97 078 65 889 23 588 7 601 
65-42-M/02 Cestovní ruch 88 897 62 185 22 262 4 450 
66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 88 905 62 185 22 262 4 458 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 88 884 62 185 22 262 4 437 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 88 895 62 185 22 262 4 448 
69-42-M/01 Oční optik 100 417 65 889 23 588 10 940 
72-41-M/01 Informační služby 88 896 62 185 22 262 4 449 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 89 414 62 185 22 262 4 967 
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 89 414 62 185 22 262 4 967 
75-41-M/01 Sociální činnost 89 410 62 185 22 262 4 963 
78-42-M/01 Technické lyceum 89 044 62 185 22 262 4 597 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 89 042 62 185 22 262 4 595 
78-42-M/03 Pedagogické lyceum 89 043 62 185 22 262 4 596 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 89 047 62 185 22 262 4 600 
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 89 045 62 185 22 262 4 598 
78-42-M/06 Kombinované lyceum 89 045 62 185 22 262 4 598 

79-41-K/610 
Gymnázium - vybrané předměty v cizím 
jazyce - nižší stupeň 79 726 55 084 19 720 4 922 
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  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 

79-41-K/610 
Gymnázium - vybrané předměty v cizím 
jazyce - vyšší stupeň 87 959 61 386 21 976 4 597 

79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté 87 952 61 386 21 976 4 590 
79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté - nižší stupeň 79 722 55 084 19 720 4 918 
79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté - vyšší stupeň 87 955 61 386 21 976 4 593 
79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté - nižší stupeň 79 725 55 084 19 720 4 921 
79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté - vyšší stupeň 87 949 61 386 21 976 4 587 
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nižší stupeň 79 726 55 084 19 720 4 922 
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - vyšší stupeň 87 959 61 386 21 976 4 597 
82-41-M/01 Užitá malba 142 713 97 189 34 794 10 730 
82-41-M/02 Užitá fotografie a média 142 714 97 189 34 794 10 731 
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 142 696 97 189 34 794 10 713 
82-41-M/04 Průmyslový design 142 689 97 189 34 794 10 706 
82-41-M/05 Grafický design 142 703 97 189 34 794 10 720 

82-41-M/06 
Výtvarné zpracování kovů a drahých 
kamenů 144 767 97 189 34 794 12 784 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 142 709 97 189 34 794 10 726 
82-41-M/11 Design interiéru 142 727 97 189 34 794 10 744 

82-41-M/12 
Výtvarné zpracování keramiky a 
porcelánu 142 676 97 189 34 794 10 693 

82-41-M/16 Kamenosochařství 144 809 97 189 34 794 12 826 
82-41-M/17 Multimediální tvorba 142 725 97 189 34 794 10 742 
82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 142 725 97 189 34 794 10 742 
23-43-L/51 Provozní technika  87 659 62 185 22 262 3 212 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 87 656 62 185 22 262 3 209 
29-41-L/51 Technologie potravin 87 671 62 185 22 262 3 224 
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 87 660 62 185 22 262 3 213 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního 
hospodářství 87 659 62 185 22 262 3 212 

53-41-L/51 Zdravotnický asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
64-41-L/51 Podnikání 86 584 62 185 22 262 2 137 
65-41-L/51 Gastronomie 88 171 62 185 22 262 3 724 
66-42-L/51 Propagace  86 597 62 185 22 262 2 150 
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 86 622 62 185 22 262 2 175 
69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční 86 601 62 185 22 262 2 154 
69-41-L/52 Vlasová kosmetika 86 601 62 185 22 262 2 154 
75-41-L/51 Sociální činnost 86 821 62 185 22 262 2 374 
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce  89 680 62 185 22 262 5 233 
Oboru vzdělání konzervatoře (v denní formě vzdělávání): 
82-44-P/01 Hudba 276 397 199 553 71 440 5 404 
82-45-P/01 Zpěv 276 281 199 553 71 440 5 288 
82-46-P/01 Tanec 256 562 178 423 63 875 14 264 
82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 281 750 203 522 72 861 5 367 
Oboru vzdělání vyšší odborné školy (v denní formě vzdělávání): 
26-41-N/..  Elektrotechnika 76 114 53 734 19 237 3 143 
26-47-N/..  Informační technologie 76 114 53 734 19 237 3 143 
39-43-N/..  Diplomovaný oční optik 110 121 78 776 28 202 3 143 
43-31-N/..  Veterinářství 77 362 54 653 19 566 3 143 
53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/2.  Diplomovaný zdravotnický záchranář 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/3.  Diplomovaná dentální hygienistka 109 068 78 001 27 924 3 143 
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  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
53-41-N/4.  Diplomovaný nutriční terapeut 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/5.  Diplomovaná dětská sestra 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-43-N/1.  Diplomovaný farmaceutický asistent 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-43-N/2.  Diplomovaný zdravotní laborant 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-44-N/1.  Diplomovaný zubní technik 109 068 78 001 27 924 3 143 
61-41-N/..  Teologická a pastorační činnost 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-41-N/..  Ekonomika a podnikání 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-42-N/..  Personální řízení 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-43-N/..  Finančnictví a bankovnictví 60 798 42 456 15 199 3 143 
64-31-N/..  Management 60 402 42 164 15 095 3 143 
65-42-N/..  Hotelnictví 69 867 49 134 17 590 3 143 
65-43-N/..  Cestovní ruch 69 867 49 134 17 590 3 143 
66-41-N/..  Obchod 61 737 43 147 15 447 3 143 
68-41-N/..  Obecně právní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
68-42-N/..  Bezpečnostně právní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
68-43-N/..  Veřejnosprávní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
72-42-N/..  Publicistika 68 658 48 244 17 271 3 143 

74-41-N/.. 
 Tělovýchovné, sportovní a pohybové 
činnosti 77 130 54 482 19 505 3 143 

75-31-N/..  Předškolní a mimoškolní pedagogika 77 130 54 482 19 505 3 143 
75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika 77 130 54 482 19 505 3 143 
82-41-N/..  Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-42-N/..  Konzervátorství a restaurátorství 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-43-N/..  Multimediální tvorba 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-47-N/..  Dramatické umění 223 022 161 914 57 965 3 143 

 

část II.  
Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů na žáka v denní formě vzdělávání, kterému středisko praktického 
vyučování zajišťuje praktické vyučování v oboru vzdělání: 
2345L01 Mechanik seřizovač   52 999 31 863 11 407 9 729 
2356H01 Obráběč kovů   53 530 32 246 11 544 9 740 
2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel 70 789 43 080 15 423 12 286 
2953H01 Pekař    69 550 46 278 16 568 6 704 
2954H01 Cukrář    51 413 32 933 11 790 6 690 
3356H01 Truhlář    72 253 46 019 16 475 9 759 
3664E01 Tesařské práce   77 192 47 777 17 104 12 311 
3664H01 Tesař    70 134 46 697 16 718 6 719 
3667E01 Zednické práce   69 740 42 298 15 143 12 299 
3667H01 Zedník    48 967 33 372 11 947 3 648 
6541L01 Gastronomie    37 364 22 605 8 093 6 666 
6551H01 Kuchař - číšník  50 463 32 235 11 540 6 688 
6641L01 Obchodník    29 838 19 309 6 913 3 616 
6651E01 Prodavačské práce   69 720 45 017 16 116 8 587 
6651H01 Prodavač    46 202 31 337 11 219 3 646 
8251H03 Zlatník a klenotník  70 902 44 977 16 102 9 823 
8251H09 Umělecký rytec   69 243 41 864 14 987 12 392 
8251L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva  70 963 43 194 15 463 12 306 
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Normativ na žáka v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání uvedený v části I., jde-li 
o žáka, kterému střední škola zajišťuje teoretické vyučování a kterému zároveň středisko 
praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování, se sníží o normativ pro daný obor vzdělání 
uvedený v části II. 

 
část III. 

Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonu, tj. žáka střední školy nebo 
konzervatoře v (ve): 
večerní formě vzdělávání jako 0,3 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
kombinované formě vzdělávání jako 0,26 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
dálkové formě vzdělávání jako 0,2 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
distanční formě vzdělávání jako 0,05 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonu, tj. studenta vyšší odborné školy 
v (ve): 
kombinované formě vzdělávání jako 0,4 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
dálkové formě vzdělávání jako 0,2 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
distanční formě vzdělávání jako 0,05 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 

 
část IV.  

Na žáka nebo studenta střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy v libovolné formě 
vzdělávání, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou normativy stanoveny 
ve výši 5 % z normativů srovnatelné denní formy vzdělávání uvedených v části I.; toto ustanovení se 
nevztahuje na případy, kdy jsou důvodem pro povolení individuálního vzdělávacího plánu speciální 
vzdělávací potřeby nebo mimořádné nadání žáka nebo studenta nebo postavení sportovního 
reprezentanta ve smyslu § 18 věta poslední školského zákona. 
Na dítě mateřské školy, jde-li o dítě individuálně vzdělávané podle § 34b školského zákona, jsou 
normativy stanoveny ve výši 5 % ze srovnatelných normativů uvedených v části I. 
Na žáka základní školy, jde-li o žáka plnícího povinnou školní 
docházku podle § 38 školského zákona, jsou normativy stanoveny 
ve výši: 

11 642 612 219 10 811 

Na žáka základní školy, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného 
podle § 41 školského zákona, jsou normativy stanoveny ve výši: 13 909 612 219 13 078 

 
část V. 

K normativu pro výuku ve střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání 
uvedenému v části I. se poskytne příplatek na jednoho žáka ve škole/třídě zřízené podle § 16 
odst. 9 školského zákona, je-li vzděláván ve třídě pro: 
          - lehce mentálně postižené (11L) 105 975 77 609 27 784 582 
          - středně mentálně postižené (11S) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - těžce mentálně postižené (11T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - středně těžce sluchově postižené (12S) 107 591 77 609 27 784 2 198 
          - těžce sluchově postižené (12T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - středně těžce zrakově postižené (13S) 107 613 77 609 27 784 2 220 
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          - těžce zrakově postižené (13T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - žáky s vadami řeči (14S) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - žáky s těžkou vadou řeči (14T) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - tělesně postižené (15S) 118 676 86 304 30 897 1 475 
          - žáky s těžkým tělesným postižením (15T) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - žáky s vývojovými poruchami chování (16S) 117 398 86 304 30 897 197 
          - žáky s těžkými poruchami chování (16T) 117 398 86 304 30 897 197 
          - žáky s vývojovými poruchami učení (16U) 105 590 77 609 27 784 197 
          - žáky se souběžným postižením více vadami (17A) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - hluchoslepé (17B) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - autistické žáky (18A) 120 761 86 304 30 897 3 560 

 
část VI. 

K normativu pro výuku v mateřské škole uvedenému v části I. se na jedno dítě poskytne 
příplatek: 
jde-li o dítě – cizince, pro které je předškolní vzdělávání povinné 
(dle § 34 odst. 1 školského zákona), pokud je na pracovišti 
mateřské školy 4 a více těchto dětí: 

3 671 2 703 968 0 

K normativu pro výuku v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení uvedenému 
v části I. se na jedno dítě nebo žáka poskytne příplatek: 
v mateřské škole 34 603 25 277 9 049 277 
v základní škole 44 115 31 968 11 445 702 

 
část VII.  

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření podle části A přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
ve znění pozdějších předpisů: 

Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

02020AA01 Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (jazyk) 31 419 
02020BA03 Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) 94 257 

02020CA03 Úprava obsahu vzdělávání ve středním vzdělávání (jazyk) 94 257 

020601A01 Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) 31 419 
020601B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 

020602A01 Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 31 419 

02D601A01 Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 31 419 
020603A02 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 4 247 

020603B02 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 4 247 

03020AA01 Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (jazyk) 31 419 
03020BA03 Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) 94 257 

03020CA03 Úprava obsahu a výstupů vzdělávání ve středním vzdělávání (jazyk) 94 257 

030301B10 Organizace výuky ve školském zařízení při škole (úvazek 0,25) 117 618 
030501A10 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,25) 117 618 

030501A20 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,50) 235 235 

030501A30 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,75) 352 853 

030501B10 Asistent pedagoga ve školském zařízení zřízeném mimo školu žáka (úvazek 
0,25) 117 618 
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Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

030502A20 Další pedagogický pracovník (úvazek 0,50) 314 190 

03D53AA20 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (úvazek 0,50) 273 775 
03D53BA20 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (úvazek 0,50) 314 190 

03D53CA20 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (úvazek 0,50) 314 190 

03053AA20 Školní psycholog (úvazek 0,50) 339 775 
03053BA20 Školní speciální pedagog (úvazek 0,50) 339 775 

030701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) (doporučeno před 12/2017) 94 257 

030701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 
030702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno před 12/2017) 94 257 

030702A03 Pedagogická intervence ve škole (3 hodiny) 94 257 

030702B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 
030703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 

030703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

03A701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) (doporučeno od 12/2017) 62 838 
03D701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) 62 838 

03A702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno od 12/2017) 62 838 

03B501A10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 10 hod.) 117 618 
03B501A15 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 15,556 hod.) 182 966 

03B501A20 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 20 hod.) 235 235 

03B501A25 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 25,556 hod.) 300 583 
03B501A30 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 30 hod.) 352 853 

03B501B10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úv. 10 
hod.) 117 618 

03B502A10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 10 hod.) 86 248 

03B502A15 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 15,556 hod.) 134 167 
03B502A20 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 20 hod.) 172 495 

03B502A25 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 25,556 hod.) 220 414 

03B502A30 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 30 hod.) 258 743 

03B502B10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

03B503A20 Další pedagogický pracovník (úvazek 0,50) 314 190 

03B54AA20 Školní psycholog (úvazek 0,50) 339 775 
03B54BA20 Školní speciální pedagog (úvazek 0,50) 339 775 

040501A40 Asistent pedagoga (úvazek 1,0) 470 470 

040503A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 
040503A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 

040503A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

040503A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 
040503A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

040503A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

040503A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 
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040503A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 

040503A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 
040503A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

040503A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 

040503A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 
040503A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

040503A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 

040503A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 
040503A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

040503A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 

040503A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 
040503A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 

040503A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

040503A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 
040503A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 

040503A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

040503A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 
040503A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

040503A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 

040503A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 
040503A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 

040503A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

040503A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 
040503A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 

040503A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

040503A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 
040503A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 

040503A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

040503A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 
040503A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 

040503A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

040503A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 
040503A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

040503B01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (1 hodina) 9 640 

040503B02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (2 hodiny) 19 280 
040503B03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (3 hodiny) 28 920 

040503B04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (4 hodiny) 38 560 

040503B05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (5 hodin) 48 200 
040503B06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (6 hodin) 57 840 
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040503B07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (7 hodin) 67 480 

040503B08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (8 hodin) 77 120 
040503B09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (9 hodin) 86 760 

040503B10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (10 hodin) 96 400 

040503B11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (11 hodin) 106 040 
040503B12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (12 hodin) 115 680 

040503B13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (13 hodin) 125 320 

040503B14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (14 hodin) 134 960 
040503B15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (15 hodin) 144 600 

040503B16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (16 hodin) 154 240 

040503B17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (17 hodin) 163 880 
040503B18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (18 hodin) 173 520 

040503B19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (19 hodin) 183 160 

040503B20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (20 hodin) 192 800 
040503B21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (21 hodin) 202 440 

040503B22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (22 hodin) 212 080 

040503B23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (23 hodin) 221 720 
040503B24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (24 hodin) 231 360 

040503B25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (25 hodin) 241 000 

040505A20 Další pedagogický pracovník (0,5 úvazku) 314 190 
04052AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 

04052AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 

04052AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 
04052AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 

04052AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

04052AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 
04052AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 

04052AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 

04052AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 
04052AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

04052AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 

04052AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 
04052AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 

04052AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 

04052AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 
04052AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 

04052AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 

04052AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 
04052AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 
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04052AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

04052AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 
04052AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 

04052AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 

04052AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 
04052AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

04052AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 

04052AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 
04052AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 

04052AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 

04052AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 
04052AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 

04052AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 

04052AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 
04052AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 

04052AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

04052AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 
04052AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 

04052AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 

04052AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 
04052AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04052AB01 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(1 h) 9 640 

04052AB02 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(2 h) 19 280 

04052AB03 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(3 h) 28 920 

04052AB04 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(4 h) 38 560 

04052AB05 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(5 h) 48 200 

04052AB06 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(6 h) 57 840 

04052AB07 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(7 h) 67 480 

04052AB08 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(8 h) 77 120 

04052AB09 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(9 h) 86 760 

04052AB10 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(10 h) 96 400 

04052AB11 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(11 h) 106 040 

04052AB12 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(12 h) 115 680 

04052AB13 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(13 h) 125 320 
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04052AB14 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(14 h) 134 960 

04052AB15 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(15 h) 144 600 

04052AB16 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(16 h) 154 240 

04052AB17 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(17 h) 163 880 

04052AB18 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(18 h) 173 520 

04052AB19 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(19 h) 183 160 

04052AB20 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(20 h) 192 800 

04052AB21 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(21 h) 202 440 

04052AB22 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(22 h) 212 080 

04052AB23 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(23 h) 221 720 

04052AB24 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(24 h) 231 360 

04052AB25 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(25 h) 241 000 

04052BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

04052BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

04052BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

04052BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

04052BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04052BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

04052BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

04052BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

04052BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

04052BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04052BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

04052BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

04052BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

04052BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

04052BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

04052BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 
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04052BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

04052BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

04052BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

04052BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04052BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

04052BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

04052BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

04052BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

04052BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04052BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

04052BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

04052BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

04052BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

04052BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04052BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

04052BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

04052BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

04052BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

04052BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04052BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

04052BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

04052BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

04052BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

04052BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

04054AB10 Asistent pedagoga ve školském zařízení zřízeném mimo školu žáka (úvazek 
0,25) 117 618 

04054BB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04054BB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04054BB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04054BB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04054BB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 
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04054BB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

04054BB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
04054BB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04054BB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

04054BB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04054BB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04054BB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

04054BB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
04054BB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04054BB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04054BB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
04054BB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04054BB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04054BB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
04054BB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04054BB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04054BB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
04054BB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04054BB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04054BB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04054CB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04054CB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04054CB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04054CB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04054CB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04054CB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
04054CB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

04054CB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04054CB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
04054CB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04054CB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04054CB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
04054CB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

04054CB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04054CB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
04054CB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

04054CB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04054CB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
04054CB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
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04054CB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04054CB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 
04054CB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

04054CB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04054CB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 
04054CB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

04056AA20 Školní psycholog 339 775 

04056BA20 Školní speciální pedagog 339 775 
040701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) 94 257 

040701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 

04D701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 
040702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) 62 838 

040702A03 Pedagogická intervence ve škole (3 hodiny) 94 257 

040702B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 
040703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 

040703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

04B501A35 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 35,556 hod.) 418 201 
04B501A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 40 hod.) 470 470 

04B502A35 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 35,556 hod.) 306 662 

04B502A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 40 hod.) 344 990 
04B504A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

04B504A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 

04B504A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 
04B504A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

04B504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

04B504A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 
04B504A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

04B504A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 

04B504A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 
04B504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

04B504A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 

04B504A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 
04B504A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

04B504A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 

04B504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 
04B504A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

04B504A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 

04B504A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 
04B504A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 
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04B504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

04B504A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 
04B504A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 

04B504A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

04B504A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 
04B504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

04B504A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 

04B504A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 
04B504A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 

04B504A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

04B504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 
04B504A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 

04B504A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

04B504A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 
04B504A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 

04B504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

04B504A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 
04B504A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 

04B504A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

04B504A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 
04B504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

04B506A20 Další pedagogický pracovník (0,5 úvazku) 314 190 

04B53AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 
04B53AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 

04B53AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

04B53AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 
04B53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

04B53AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

04B53AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 
04B53AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 

04B53AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

04B53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 
04B53AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 

04B53AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

04B53AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 
04B53AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 

04B53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

04B53AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 
04B53AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 
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04B53AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 

04B53AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 
04B53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

04B53AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

04B53AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 
04B53AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 

04B53AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 

04B53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
04B53AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 

04B53AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

04B53AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 
04B53AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 

04B53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

04B53AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 
04B53AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 

04B53AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

04B53AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 
04B53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

04B53AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

04B53AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 
04B53AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 

04B53AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

04B53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04B53BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

04B53BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

04B53BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

04B53BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

04B53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04B53BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

04B53BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

04B53BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

04B53BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

04B53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04B53BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

04B53BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 
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04B53BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

04B53BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

04B53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

04B53BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

04B53BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

04B53BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

04B53BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

04B53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04B53BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

04B53BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

04B53BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

04B53BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

04B53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04B53BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

04B53BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

04B53BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

04B53BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

04B53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04B53BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

04B53BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

04B53BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

04B53BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

04B53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04B53BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

04B53BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

04B53BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

04B53BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

04B53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

SEŠIT	1/2022 strana	29



Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

04B55AB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 117 618 

04B55BB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

04B55CB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 
04B55CB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04B55CB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

04B55CB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 
04B55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04B55CB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

04B55CB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
04B55CB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04B55CB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

04B55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04B55CB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04B55CB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

04B55CB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
04B55CB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04B55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04B55CB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
04B55CB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04B55CB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04B55CB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
04B55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04B55CB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04B55CB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
04B55CB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04B55CB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04B55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04B55DB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04B55DB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04B55DB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04B55DB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04B55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04B55DB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
04B55DB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

04B55DB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04B55DB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
04B55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04B55DB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04B55DB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
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04B55DB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

04B55DB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 
04B55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04B55DB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

04B55DB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 
04B55DB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04B55DB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

04B55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 
04B55DB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04B55DB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

04B55DB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 
04B55DB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04B55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

04B57AA20 Školní psycholog 339 775 
04B57BA20 Školní speciální pedagog 339 775 

04C504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

04C504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 
04C504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

04C504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

04C504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 
04C504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

04C504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

04C504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 
04C506A40 Další pedagogický pracovník (1,0 úvazku) 628 380 

04D56AA40 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (1,0 úvazku) 547 550 

04D56BA40 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 
04D56CA40 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 

04C53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

04C53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 
04C53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

04C53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

04C53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
04C53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

04C53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

04C53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04C53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04C53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04C53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 
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04C53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04C53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04C53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04C53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04C53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

04C55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04C55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04C55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04C55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04C55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04C55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04C55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04C55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
04C55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04C55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

050302A40 Snížení počtu žáků ve třídě (4-6 žáků /třídu) (1,0 úvazku) 628 380 
050501A40 Asistent pedagoga (úvazek 1,0) 470 470 

050503A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

050503A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 
050503A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

050503A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

050503A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 
050503A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

050503A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

050503A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 
050503A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 

050503A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

050503A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 
050503A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 

050503A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

050503A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 
050503A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

050503A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

050503A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 
050503A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 

050503A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 

050503A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 
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050503A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 

050503A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 
050503A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

050503A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 

050503A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 
050503A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 

050503A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 

050503A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 
050503A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

050503A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

050503A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 
050503A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

050503A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 

050503A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 
050503A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

050503A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 

050503A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 
050503A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

050503A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 

050503A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 
050505A40 Další pedagogický pracovník 628 380 

050506A20 Školní speciální pedagog 339 775 

05052AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 
05052AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 

05052AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

05052AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 
05052AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

05052AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

05052AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 
05052AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 

05052AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

05052AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 
05052AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 

05052AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

05052AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 
05052AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 

05052AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

05052AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 
05052AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 
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05052AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 

05052AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 
05052AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

05052AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

05052AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 
05052AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 

05052AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 

05052AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
05052AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 

05052AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

05052AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 
05052AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 

05052AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

05052AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 
05052AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 

05052AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

05052AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 
05052AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

05052AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

05052AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 
05052AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 

05052AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

05052AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05052AB01 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(1 h) 9 640 

05052AB02 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(2 h) 19 280 

05052AB03 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(3 h) 28 920 

05052AB04 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(4 h) 38 560 

05052AB05 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(5 h) 48 200 

05052AB06 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(6 h) 57 840 

05052AB07 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(7 h) 67 480 

05052AB08 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(8 h) 77 120 

05052AB09 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(9 h) 86 760 

05052AB10 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(10 h) 96 400 

05052AB11 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(11 h) 106 040 

05052AB12 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(12 h) 115 680 
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05052AB13 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(13 h) 125 320 

05052AB14 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(14 h) 134 960 

05052AB15 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(15 h) 144 600 

05052AB16 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(16 h) 154 240 

05052AB17 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(17 h) 163 880 

05052AB18 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(18 h) 173 520 

05052AB19 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(19 h) 183 160 

05052AB20 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(20 h) 192 800 

05052AB21 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(21 h) 202 440 

05052AB22 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(22 h) 212 080 

05052AB23 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(23 h) 221 720 

05052AB24 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(24 h) 231 360 

05052AB25 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(25 h) 241 000 

05052BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

05052BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

05052BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

05052BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

05052BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05052BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

05052BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

05052BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

05052BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

05052BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05052BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

05052BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

05052BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

05052BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

05052BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 
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05052BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

05052BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

05052BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

05052BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

05052BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

05052BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

05052BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

05052BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

05052BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

05052BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05052BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

05052BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

05052BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

05052BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

05052BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05052BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

05052BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

05052BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

05052BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

05052BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

05052BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

05052BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

05052BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

05052BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

05052BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

05054AB10 Asistent pedagoga v ŠZ mimo školu žáka (úvazek 0,25) 117 618 

05054BB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05054BB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 
05054BB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

05054BB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 
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05054BB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05054BB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
05054BB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05054BB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05054BB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
05054BB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05054BB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05054BB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
05054BB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

05054BB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05054BB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05054BB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

05054BB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05054BB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
05054BB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

05054BB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05054BB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 
05054BB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

05054BB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05054BB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 
05054BB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

05054CB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05054CB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 
05054CB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

05054CB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05054CB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 
05054CB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

05054CB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05054CB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 
05054CB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

05054CB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05054CB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 
05054CB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

05054CB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

05054CB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 
05054CB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05054CB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

05054CB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 
05054CB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
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05054CB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

05054CB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 
05054CB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

05054CB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

05054CB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 
05054CB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

05054CB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

050701A03 Předměty speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 
050701A04 Předměty speciálně pedagogické péče (4 hodiny) 125 676 

05D701A04 Předmět speciálně pedagogické péče (4 hodiny) 125 676 

050702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) 62 838 
050703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 

050703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

05B501A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 40 hod.) 470 470 
05B502A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 40 hod.) 344 990 

05B504A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

05B504A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 
05B504A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

05B504A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

05B504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 
05B504A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

05B504A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

05B504A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 
05B504A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 

05B504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

05B504A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 
05B504A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 

05B504A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

05B504A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 
05B504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

05B504A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

05B504A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 
05B504A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 

05B504A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 

05B504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 
05B504A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 

05B504A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 

05B504A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 
05B504A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 
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05B504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

05B504A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 
05B504A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 

05B504A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 

05B504A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 
05B504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

05B504A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 

05B504A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 
05B504A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 

05B504A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 

05B504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 
05B504A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 

05B504A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 

05B504A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 
05B504A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 

05B504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

05B506A40 Další pedagogický pracovník 628 380 
05D56AA40 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (1,0 úvazku) 547 550 

05D56BA40 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 

05D56CA40 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 
05B507A20 Školní speciální pedagog 339 775 

05B53AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 

05B53AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 
05B53AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

05B53AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 

05B53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 
05B53AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

05B53AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 

05B53AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 
05B53AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

05B53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

05B53AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 
05B53AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

05B53AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 

05B53AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 
05B53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

05B53AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 

05B53AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 
05B53AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 
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05B53AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 

05B53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 
05B53AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

05B53AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 

05B53AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 
05B53AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 

05B53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

05B53AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 
05B53AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

05B53AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 

05B53AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 
05B53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

05B53AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 

05B53AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 
05B53AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

05B53AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 

05B53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 
05B53AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

05B53AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 

05B53AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 
05B53AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

05B53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05B53BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

05B53BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

05B53BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

05B53BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

05B53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05B53BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

05B53BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

05B53BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

05B53BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

05B53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05B53BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

05B53BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 
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05B53BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

05B53BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

05B53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

05B53BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

05B53BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

05B53BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

05B53BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

05B53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

05B53BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

05B53BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

05B53BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

05B53BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

05B53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05B53BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

05B53BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

05B53BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

05B53BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

05B53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05B53BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

05B53BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

05B53BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

05B53BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

05B53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

05B53BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

05B53BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

05B53BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

05B53BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

05B53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 
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05B55AB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 117 618 

05B55BB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

05B55CB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 
05B55CB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

05B55CB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

05B55CB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 
05B55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05B55CB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

05B55CB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
05B55CB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05B55CB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

05B55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
05B55CB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05B55CB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

05B55CB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
05B55CB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05B55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05B55CB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
05B55CB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05B55CB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

05B55CB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
05B55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05B55CB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

05B55CB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
05B55CB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05B55CB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

05B55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
05B55DB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05B55DB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

05B55DB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
05B55DB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05B55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05B55DB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
05B55DB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05B55DB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05B55DB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
05B55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05B55DB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05B55DB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
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05B55DB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

05B55DB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 
05B55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05B55DB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

05B55DB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 
05B55DB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

05B55DB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

05B55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 
05B55DB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

05B55DB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

05B55DB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 
05B55DB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

05B55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

05C504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 
05C504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

05C504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

05C504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 
05C504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

05C504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

05C504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 
05C504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

05C53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

05C53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 
05C53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

05C53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

05C53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
05C53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

05C53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

05C53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05C53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05C53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05C53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

05C53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

05C53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05C53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05C53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 
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05C53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

05C55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05C55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
05C55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05C55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05C55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
05C55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05C55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05C55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05C55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05C55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
 

část VIII. 
Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření (kompenzačních pomůcek) podle části 
B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů: 

Kód PO Název podpůrného opatření (PO) - kompenzační pomůcky NIV 
celkem 

A20101A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A20101B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A20201A01 Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jaz. kompetencí ve všech 
jaz.rovinách 5 000 

A20201B01 Pomůcky pro rozvoj řeč. funkcí, nácvik jaz.kompetencí ve všech jaz.rovinách 
(ŠZ) 5 000 

A20202A01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 

A20202B01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 
A20203A01 Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení 3 000 

A20203B01 Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A20204A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 
A20204B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A20205A01 Laminátor a laminovací fólie 4 000 

A20205B01 Laminátor a laminovací fólie (ŠZ) 4 000 
A20301A01 Software na rozvoj komunikačních schopností 5 000 

A20301B01 Software na rozvoj komunikačních schopností (ŠZ) 5 000 

A2C201A01 Logopedické zrcadlo  1 300 
A2C201B01 Logopedické zrcadlo (ŠZ) 1 300 

A2C301A01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání 3 000 

A2C301B01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání (ŠZ) 3 000 
A30101A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A30101B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A30201A01 Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jaz. kompetencí ve všech 
jaz.rovinách 5 000 
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A30201B01 Pomůcky pro rozvoj řeč. funkcí, nácvik jaz.kompetencí ve všech jaz.rovinách 
(ŠZ) 5 000 

A30202A01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti 2 000 

A30202B01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti (ŠZ) 2 000 
A30203A01 Speciální učební materiály na rozvoj čtení 3 000 

A30203B01 Speciální učební materiály na rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A30204A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 
A30204B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A30301A01 Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 5 000 

A30301B01 Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 5 000 
A30302A01 Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe 2 000 

A30302B01 Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe (ŠZ) 2 000 

A30303A01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání 5 000 
A30303B01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání (ŠZ) 5 000 

A30401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

A30401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
A40101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 5 000 

A40101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A40102A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 
A40102B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A40103A01 Komunikátor 8 000 

A40103B01 Komunikátor (ŠZ) 8 000 
A40201A01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení 3 000 

A40201B01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A40202A01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí 5 000 

A40202B01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí (ŠZ) 5 000 

A40203A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 

A40203B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A40204A01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 
A40204B01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 

A40301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 15 000 

A40301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 15 000 
A40302A01 Software pro alternativní komunikaci 5 000 

A40302B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 
A40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

A4C101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3 000 

A4C101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 3 000 
A4C301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 7 500 
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A4C301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 7 500 

A50101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 5 000 
A50101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A50102A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A50102B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 
A50103A01 Komunikátor 10 000 

A50103B01 Komunikátor (ŠZ) 10 000 

A50201A01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení 3 000 
A50201B01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A50202A01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí 5 000 

A50202B01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí (ŠZ) 5 000 

A50203A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 
A50203B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A50204A01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 

A50204B01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 
A50205A01 Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci 7 000 

A50205B01 Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci (ŠZ) 7 000 

A50301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 15 000 
A50301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 15 000 

A50302A01 Software pro alternativní komunikaci 5 000 

A50302B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 
A50401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

A50401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

A5C101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 2 000 
A5C101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 2 000 

B30201A01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní 1 000 

B30201B01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 1 000 
B30202A01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky 1 000 

B30202B01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 1 000 

B30203A01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů 2 000 

B30203B01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů 
(ŠZ) 2 000 

B30204A01 Demonstrační obrázky 2 000 

B30204B01 Demonstrační obrázky (ŠZ) 2 000 

B30205A01 Didaktické pomůcky pro činnostní učení 1 000 
B30205B01 Didaktické pomůcky pro činnostní učení (ŠZ) 1 000 

B30206A01 Speciální didakt. pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické 
koordinace 2 000 

B30206B01 Speciální didakt.pom. pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické 
koordinace (ŠZ) 2 000 
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B30207A01 Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky 2 000 

B30207B01 Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky (ŠZ) 2 000 
B30208A01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením 3 000 

B30208B01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením (ŠZ) 3 000 

B30209A01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 2 000 
B30209B01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 2 000 

B30210A01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy 3 000 

B30210B01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy (ŠZ) 3 000 
B30211A01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 5 000 

B30211B01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse (ŠZ) 5 000 

B30301A01 Výukový software 5 000 
B30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 

B30401A01 Multidotykový počítač 16 000 

B30401B01 Multidotykový počítač (ŠZ) 16 000 
B3C208A01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením 2 500 

B3C208B01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením (ŠZ) 2 500 

B3C210A01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy 1 500 
B3C210B01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy (ŠZ) 1 500 

B3C211A01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 4 000 

B3C211B01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse (ŠZ) 4 000 
B3C301A01 Výukový software 4 000 

B3C301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

B3C401A01 Multidotykový počítač 12 000 
B3C401B01 Multidotykový počítač (ŠZ) 12 000 

B40101A01 Úprava pracovního prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, 
koberce aj.) 5 000 

B40101B01 Úprava prac. prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, koberce aj.) 
(ŠZ) 5 000 

B40102A01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace 5 000 
B40102B01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (ŠZ) 5 000 

B40201A01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky 10 000 

B40201B01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky (ŠZ) 10 000 
B40202A01 Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální 5 000 

B40202B01 Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální (ŠZ) 5 000 

B40203A01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností 2 000 
B40203B01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností (ŠZ) 2 000 

B40204A01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 10 000 

B40204B01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci (ŠZ) 10 000 
B40205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky 8 000 

B40205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky (ŠZ) 8 000 

B40206A01 Montessori pomůcky 15 000 
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B40206B01 Montessori pomůcky (ŠZ) 15 000 

B40301A01 Výukové programy 10 000 
B40301B01 Výukové programy (ŠZ) 10 000 

B40302A01 Software pro alternativní a augmentativní komunikaci 11 000 

B40302B01 Software pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 11 000 
B40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

B40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

B4C201A01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky 8 000 
B4C201B01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky (ŠZ) 8 000 

B4C206A01 Montessori pomůcky (sada) 8 000 

B4C206B01 Montessori pomůcky (sada) (ŠZ) 8 000 
B50301A01 Speciální softwarové vybavení 5 000 

B50301B01 Speciální softwarové vybavení (ŠZ) 5 000 

B50401A01 Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka) 16 000 
B50401B01 Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

B5C301A01 Speciální softwarové vybavení 4 000 

B5C301B01 Speciální softwarové vybavení (ŠZ) 4 000 
C20101A01 Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy) 5 000 

C20101B01 Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy) (ŠZ) 5 000 

C20102A01 Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo 5 000 
C20102B01 Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo (ŠZ) 5 000 

C20201A01 Názorné didaktické pomůcky 3 000 

C20201B01 Názorné didaktické pomůcky (ŠZ) 3 000 
C20202A01 Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči 4 000 

C20202B01 Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči (ŠZ) 4 000 

C20301A01 Software pro rozvoj sluchového vnímání 5 000 
C20301B01 Software pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 5 000 

C20401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

C20401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
C2C301A01 Software pro rozvoj sluchového vnímání 4 000 

C2C301B01 Software pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 4 000 

C30102A01 Pomůcky pro rozvoj řeči 2 000 
C30102B01 Pomůcky pro rozvoj řeči (ŠZ) 2 000 

C30201A01 Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jaz. kompetencí v ČJ 3 500 

C30201B01 Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jaz. kompetencí v ČJ 
(ŠZ) 3 500 

C30202A01 Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání 1 000 
C30202B01 Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 1 000 

C30203A01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením 1 500 

C30203B01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením (ŠZ) 1 500 
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C30301A01 CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka 2 000 

C30301B01 CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka (ŠZ) 2 000 
C30302A01 Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka 3 000 

C30302B01 Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka (ŠZ) 3 000 

C3C301A01 Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka   2 000 
C3C301B01 Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka (ŠZ) 2 000 

C40101A01 Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů 1 000 

C40101B01 Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů (ŠZ) 1 000 
C40301A01 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka 9 000 

C40301B01 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka (ŠZ) 9 000 

C40302A01 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase 12 000 
C40302B01 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase (ŠZ) 12 000 

C40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

C40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
C4C201A01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením 3 000 

C4C201B01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením (ŠZ) 3 000 

C50101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3 000 
C50101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 3 000 

C50102A01 Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní 
komunikaci 2 000 

C50102B01 Spotřeb. mat. na výrobu pom. pro augmentativní a alternativní komunikaci 
(ŠZ) 2 000 

C50301A01 Komunikační program pro alternativní komunikaci 20 000 
C50301B01 Komunikační program pro alternativní komunikaci (ŠZ) 20 000 

D20101A01 Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou 6 000 

D20101B01 Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou (ŠZ) 6 000 
D20102A01 Protiskluzová podložka 3 800 

D20102B01 Protiskluzová podložka (ŠZ) 3 800 

D20103A01 Židle s pevnou podnožkou 4 300 
D20103B01 Židle s pevnou podnožkou (ŠZ) 4 300 

D20104A01 Přenosné stojany pro práci na lavici 1 000 

D20104B01 Přenosné stojany pro práci na lavici (ŠZ) 1 000 
D20105A01 Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed 6 000 

D20105B01 Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed (ŠZ) 6 000 

D20106A01 Speciální nůžky 280 
D20106B01 Speciální nůžky (ŠZ) 280 

D20107A01 Bezpečný kelímek na vodu (1 ks) 20 

D20107A10 Bezpečné kelímky na vodu (10 ks) 200 
D20107B01 Bezpečný kelímek na vodu (1 ks) (ŠZ) 20 

D20107B10 Bezpečné kelímky na vodu (10 ks) (ŠZ) 200 

D20108A01 Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (1x) 100 
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D20108A02 Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x) 200 

D20108B01 Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (1x) (ŠZ) 100 
D20108B02 Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x) (ŠZ) 200 

D20201A01 Didaktické manipulační pomůcky 1 200 

D20201B01 Didaktické manipulační pomůcky (ŠZ) 1 200 
D20202A01 Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky 2 000 

D20202B01 Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky (ŠZ) 2 000 

D20203A01 Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky 200 
D20203B01 Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky (ŠZ) 200 

D20301A01 Výukový software 3 000 

D20301B01 Výukový software (ŠZ) 3 000 
D2C102A01 Protiskluzová podložka 2 300 

D2C102B01 Protiskluzová podložka (ŠZ) 2 300 

D2C103A01 Židle s pevnou podnožkou 3 000 
D2C103B01 Židle s pevnou podnožkou (ŠZ) 3 000 

D30101A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 7 000 

D30101B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 
(ŠZ) 7 000 

D30102A01 Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu 10 000 
D30102B01 Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu (ŠZ) 10 000 

D30103A01 Madla k WC 900 

D30103B01 Madla k WC (ŠZ) 900 
D30104A01 Polohovací pytle 8 000 

D30104B01 Polohovací pytle (ŠZ) 8 000 

D30105A01 Držák berlí na lavici 560 
D30105B01 Držák berlí na lavici (ŠZ) 560 

D30201A01 Speciální rýsovací pomůcky 5 000 

D30201B01 Speciální rýsovací pomůcky (ŠZ) 5 000 

D30202A01 Pomůcky pro výuku TV - rovnovážné a balanční pom. pro senzomotorickou 
simulaci 10 000 

D30202B01 Pom. pro výuku TV - rovnovážné a balanční pom. pro senzomotorickou 
simulaci (ŠZ) 10 000 

D30401A01 Dotykový monitor 16 000 

D30401B01 Dotykový monitor (ŠZ) 16 000 
D3C102A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka 10 000 

D3C102B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (ŠZ) 10 000 

D3C104A01 Polohovací pytle 4 000 
D3C104B01 Polohovací pytle (ŠZ) 4 000 

D3C106A01 Pomůcky pro činnost žáka v prostoru 2 000 

D3C106B01 Pomůcky pro činnost žáka v prostoru (ŠZ) 2 000 

D3C107A01 Pomůcky pro pohyb a polohování v prostoru (např.schůdky, područky, 
gymbally aj.) 2 000 
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D3C107B01 Pomůcky pro pohyb a polohov. v prostoru (např.schůdky,područ.,gymbally 
aj.) (ŠZ) 2 000 

D3C401A01 Dotykový monitor 15 000 

D3C401B01 Dotykový monitor (ŠZ) 15 000 
D40101A01 Vozík mechanický 22 000 

D40101B01 Vozík mechanický (ŠZ) 22 000 

D40102A01 Nájezdové ližiny 8 200 
D40102B01 Nájezdové ližiny (ŠZ) 8 200 

D40103A01 Schodolez (investiční náklady) 116 000 

D40103B01 Schodolez (investiční náklady) (ŠZ) 116 000 
D40104A01 Nástavce na WC 1 200 

D40104B01 Nástavce na WC (ŠZ) 1 200 

D40105A01 Stůl vhodný k vozíku 10 000 
D40105B01 Stůl vhodný k vozíku (ŠZ) 10 000 

D40106A01 Speciální hardware - myš, klávesnice 11 000 

D40106B01 Speciální hardware - myš, klávesnice (ŠZ) 11 000 
D40201A01 Taktilně haptické didaktické pomůcky 5 000 

D40201B01 Taktilně haptické didaktické pomůcky (ŠZ) 5 000 

D40202A01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 5 000 
D40202B01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci (ŠZ) 5 000 

D40203A01 Pomůcky pro rozvoj motoriky 5 000 

D40203B01 Pomůcky pro rozvoj motoriky (ŠZ) 5 000 
D40301A01 Software pro alternativní komunikaci 11 000 

D40301B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 11 000 

D40401A01 Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) 40 000 

D40401B01 Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) 
(ŠZ) 40 000 

D4C103A01 Schodolez nebo jiné obdobné zařízení (investiční náklady) 116 000 

D4C103B01 Schodolez nebo jiné obdobné zařízení (investiční náklady) (ŠZ) 116 000 
D4C106A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)  11 000 

D4C106B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice 
aj.) (ŠZ) 11 000 

D4C107A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka 30 000 

D4C107B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (ŠZ) 30 000 

D4C108A01 Pomůcky pro pohyb a polohování v prostoru (např.schůdky, područky, 
gymbally aj.) 4 000 

D4C108B01 Pomůcky pro pohyb a polohov. v prostoru (např.schůdky,područ.,gymbally 
aj.) (ŠZ) 4 000 

D50101A01 Polohovací sedačka/lehátko 10 000 
D50101B01 Polohovací sedačka/lehátko (ŠZ) 10 000 

D50102A01 Zvedák 30 000 

D50102B01 Zvedák (ŠZ) 30 000 
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D50301A01 Software pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunikační tabulky 
apod.) 20 000 

D50301B01 SW pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunik. tabulky apod.) 
(ŠZ) 20 000 

D50401A01 Držák na tablet včetně ochranného obalu 10 000 
D50401B01 Držák na tablet včetně ochranného obalu (ŠZ) 10 000 

D50402A01 Joystick pro alternativní ovládání tabletu 6 000 

D50402B01 Joystick pro alternativní ovládání tabletu (ŠZ) 6 000 
D50403A01 PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením (investiční náklady) 50 000 

D50403B01 PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením (investiční náklady) (ŠZ) 50 000 

D5C103A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (investiční náklady) 50 000 
D5C103B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (investiční náklady) (ŠZ) 50 000 

D5C401A01 Držák na tablet včetně ochranného obalu 8 000 

D5C401B01 Držák na tablet včetně ochranného obalu (ŠZ) 8 000 
E20201A01 Laminátor a laminovací fólie 4 000 

E20201B01 Laminátor a laminovací fólie (ŠZ) 4 000 

E20202A01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 2 500 
E20202B01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) (ŠZ) 2 500 

E20203A01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů 500 

E20203B01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů (ŠZ) 500 
E20204A01 Speciální učebnice 3 000 

E20204B01 Speciální učebnice (ŠZ) 3 000 

E20301A01 Výukový software 4 000 
E20301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

E30101A01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky, koberce apod.) 12 000 

E30101B01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (polic. regál, skříňky, koberce apod.) 
(ŠZ) 12 000 

E30201A01 Sada strukturovaných krabic 2 500 
E30201B01 Sada strukturovaných krabic (ŠZ) 2 500 

E30202A01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností 2 000 

E30202B01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností (ŠZ) 2 000 
E30203A01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 5 000 

E30203B01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) (ŠZ) 5 000 

E30204A01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů 500 
E30204B01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů (ŠZ) 500 

E30205A01 Speciální učebnice 3 000 

E30205B01 Speciální učebnice (ŠZ) 3 000 
E30301A01 Komunikační programy pro alternativní komunikaci 8 000 

E30301B01 Komunikační programy pro alternativní komunikaci (ŠZ) 8 000 

E30401A01 Počítač/tablet (dle potřeb žáka) 8 000 
E30401B01 Počítač/tablet (dle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
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E30402A01 Dotykový monitor 16 000 

E30402B01 Dotykový monitor (ŠZ) 16 000 
E3C101A01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky apod.) 8 000 

E3C101B01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky apod.) (ŠZ) 8 000 

E3C206A01 Individualizované pomůcky (symboly, sešity, prac. listy, deníky apod.) 2 500 
E3C206B01 Individualizované pomůcky (symboly, sešity, prac. listy, deníky apod.) (ŠZ) 2 500 

E3C402A01 Dotykový monitor 12 000 

E3C402B01 Dotykový monitor (ŠZ) 12 000 
E3C403A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)  1 500 

E3C403B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice 
aj.) (ŠZ) 1 500 

E40101A01 Komunikátor 5 000 

E40101B01 Komunikátor (ŠZ) 5 000 
E40102A01 Programy pro alternativní komunikaci 5 000 

E40102B01 Programy pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

E40103A01 Speciální hardware - myš, klávesnice 10 000 
E40103B01 Speciální hardware - myš, klávesnice (ŠZ) 10 000 

E40104A01 Úprava pracovního prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky , 
koberceapod 5 000 

E40104B01 Úprava prac.prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky, koberce 
apod. (ŠZ) 5 000 

E40201A01 Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity apod.) 5 000 
E40201B01 Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity apod.) (ŠZ) 5 000 

E40202A01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové 
hračky aj.) 8 000 

E40202B01 Pom. pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvuk. hračky aj.) 
(ŠZ) 8 000 

E40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

E40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

E4C103A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 8 000 

E4C103B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 
(ŠZ) 8 000 

F20101A01 Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky) 500 

F20101B01 Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky) (ŠZ) 500 

F20102A01 Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání 500 
F20102B01 Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání (ŠZ) 500 

F20201A01 Didaktické manipulační pomůcky 1 200 

F20201B01 Didaktické manipulační pomůcky (ŠZ) 1 200 
F20202A01 Přehledy učiva 500 

F20202B01 Přehledy učiva (ŠZ) 500 

F20203A01 Pracovní sešity pro nácvik pozornosti 500 
F20203B01 Pracovní sešity pro nácvik pozornosti (ŠZ) 500 

F20204A01 Upravené pracovní listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíč. slov) 1 000 
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F20204B01 Upravené prac. listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíč. slov) 
(ŠZ) 1 000 

F30101A01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.) 3 500 

F30101B01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.) (ŠZ) 3 500 
F30102A01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce 1 500 

F30102B01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce (ŠZ) 1 500 

F30201A01 Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí 2 000 
F30201B01 Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí (ŠZ) 2 000 

F30301A01 Výukový software 5 000 

F30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 
F30401A01 Tablet 8 000 

F30401B01 Tablet (ŠZ) 8 000 

F30402A01 Notebook 15 000 
F30402B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

F3C101A01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.) 2 000 

F3C101B01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.) (ŠZ) 2 000 
F3C102A01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce  1 200 

F3C102B01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce (ŠZ) 1 200 

F3C301A01 Výukový software 4 000 
F3C301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

G20201A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky 500 

G20201B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 500 
G20202A01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) 150 

G20202A02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) 300 

G20202B01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) (ŠZ) 150 
G20202B02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) (ŠZ) 300 

G20203A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 300 

G20203B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 300 
G20204A01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) 50 

G20204A05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) 250 

G20204B01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) (ŠZ) 50 
G20204B05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) (ŠZ) 250 

G20205A01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů 500 

G20205B01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů (ŠZ) 500 
G20206A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 500 

G20206B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 500 

G20207A01 Speciální učebnice pro výuku matematiky 500 
G20207B01 Speciální učebnice pro výuku matematiky (ŠZ) 500 

G20208A01 Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti 500 

G20208B01 Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti (ŠZ) 500 
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G20301A01 Výukový software 1 500 

G20301B01 Výukový software (ŠZ) 1 500 
G30201A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky 2 000 

G30201B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 2 000 

G30202A01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) 150 
G30202A02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) 300 

G30202B01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) (ŠZ) 150 

G30202B02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) (ŠZ) 300 
G30203A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 700 

G30203B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 700 

G30204A01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) 50 
G30204A05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) 250 

G30204B01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) (ŠZ) 50 

G30204B05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) (ŠZ) 250 
G30205A01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů 500 

G30205B01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů (ŠZ) 500 

G30206A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 300 
G30206B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 300 

G30207A01 Speciální učebnice pro výuku matematiky 300 

G30207B01 Speciální učebnice pro výuku matematiky (ŠZ) 300 
G30301A01 Výukový software 4 000 

G30301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

G30401A01 Notebook 15 000 
G30401B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

H20201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení 1 500 

H20201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 1 500 
H20202A01 Psací a rýsovací náčiní 500 

H20202B01 Psací a rýsovací náčiní (ŠZ) 500 

H20203A01 Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka 800 
H20203B01 Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka (ŠZ) 800 

H20204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu 700 

H20204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu (ŠZ) 700 
H20205A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností 700 

H20205B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností (ŠZ) 700 

H20206A01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí 500 
H20206B01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

H20207A01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, 
matematiky 700 

H20207B01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, 
matematiky (ŠZ) 700 

H2C201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení  750 
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H2C201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 750 

H30201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení 1 500 
H30201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 1 500 

H30202A01 Psací a rýsovací náčiní 500 

H30202B01 Psací a rýsovací náčiní (ŠZ) 500 
H30203A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 500 

H30203B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 500 

H30204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu 700 
H30204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu (ŠZ) 700 

H30205A01 Speciální učebnice pro výuku českého jazyka 300 

H30205B01 Speciální učebnice pro výuku českého jazyka (ŠZ) 300 
H30206A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností 500 

H30206B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností (ŠZ) 500 

H30207A01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí 500 
H30207B01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

H30208A01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, ČJ, 
matematiky) 500 

H30208B01 Didakt. manipulační pom. pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, ČJ, matematiky) 
(ŠZ) 500 

H30301A01 Výukový software 5 000 
H30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 

H30401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

H30401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
H3C204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu 1 250 

H3C204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu (ŠZ) 1 250 

I20101A01 Sklopná deska s protiskluzovou fólií 2 000 
I20101B01 Sklopná deska s protiskluzovou fólií (ŠZ) 2 000 

I20102A01 Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole) 2 000 

I20102B01 Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole) (ŠZ) 2 000 
I20103A01 Vhodné osvětlení pracovního místa 2 000 

I20103B01 Vhodné osvětlení pracovního místa (ŠZ) 2 000 

I20104A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 2 000 
I20104B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 2 000 

I20105A01 Lokální zastínění místnosti 3 000 

I20105B01 Lokální zastínění místnosti (ŠZ) 3 000 
I20106A01 Relaxační koberec 2 000 

I20106B01 Relaxační koberec (ŠZ) 2 000 

I20201A01 Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury apod.) 3 000 

I20201B01 Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury apod.) 
(ŠZ) 3 000 

I20202A01 Pracovní sešity s výraznou konturou 2 000 
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I20202B01 Pracovní sešity s výraznou konturou (ŠZ) 2 000 

I20203A01 Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace 3 000 
I20203B01 Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace (ŠZ) 3 000 

I20204A01 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.) 1 000 

I20204B01 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.) (ŠZ) 1 000 
I2C104A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 500 

I2C104B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 500 

I30101A01 Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětš. zaříz., optické 
pom.) 30 000 

I30101B01 HW a SW na kompenzaci zrakových funkcí (zvětš. zaříz., optické pom.) (ŠZ) 30 000 
I30102A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 2 000 

I30102B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 2 000 

I30103A01 Vodící lišty 12 000 
I30103B01 Vodící lišty (ŠZ) 12 000 

I30104A01 Klávesnice pro slabozraké 500 

I30104B01 Klávesnice pro slabozraké (ŠZ) 500 
I30105A01 Osvětlení 4 000 

I30105B01 Osvětlení (ŠZ) 4 000 

I30201A01 Elektronická verze učebnic 4 000 
I30201B01 Elektronická verze učebnic (ŠZ) 4 000 

I30202A01 Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené 
pro slabozraké žáky 4 500 

I30202B01 Didakt. pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké 
žáky (ŠZ) 4 500 

I30203A01 Montessori pomůcky 15 000 
I30203B01 Montessori pomůcky (ŠZ) 15 000 

I30204A01 Pomůcky k rýsování slabozrakých 2 000 

I30204B01 Pomůcky k rýsování slabozrakých (ŠZ) 2 000 
I30205A01 Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem 4 000 

I30205B01 Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem (ŠZ) 4 000 

I30206A01 Sešity v odpovídajícím formátu 500 
I30206B01 Sešity v odpovídajícím formátu (ŠZ) 500 

I30207A01 Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma 1 500 

I30207B01 Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma (ŠZ) 1 500 
I30208A01 Zy-Tex papír A4 5 500 

I30208B01 Zy-Tex papír A4 (ŠZ) 5 500 

I30401A01 Notebook 15 000 
I30401B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

I3C204A01 Pomůcky k rýsování slabozrakých 500 

I3C204B01 Pomůcky k rýsování slabozrakých (ŠZ) 500 
I40101A01 Zápisník pro nevidomé a slabozraké (investiční náklady) 85 000 
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I40101B01 Zápisník pro nevidomé a slabozraké (investiční náklady) (ŠZ) 85 000 

I40102A01 Pichtův psací stroj 15 000 
I40102B01 Pichtův psací stroj (ŠZ) 15 000 

I40103A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 3 000 

I40103B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 3 000 
I40104A01 Diktafon 7 000 

I40104B01 Diktafon (ŠZ) 7 000 

I40105A01 Vodící lišty 8 000 
I40105B01 Vodící lišty (ŠZ) 8 000 

I40106A01 Braillský řádek (investiční náklady) 90 000 

I40106B01 Braillský řádek (investiční náklady) (ŠZ) 90 000 
I40107A01 Kalkulátor s hlasovým výstupem 4 000 

I40107B01 Kalkulátor s hlasovým výstupem (ŠZ) 4 000 

I40108A01 Braillská tiskárna (investiční náklady) 100 000 
I40108B01 Braillská tiskárna (investiční náklady) (ŠZ) 100 000 

I40201A1M Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (1000 stran) 20 000 

I40201A2M Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (2000 stran) 40 000 
I40201A5C Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (500 stran) 10 000 

I40201B1M Učebnice v Braill. písmu, alikv. částka na přepis do Braill. pís. (1000s.) (ŠZ) 20 000 

I40201B2M Učebnice v Braill. písmu, alikv. částka na přepis do Braill. pís. (2000s.) (ŠZ) 40 000 
I40201B5C Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (500s.) (ŠZ) 10 000 

I40202A01 Braillský papír 800 

I40202B01 Braillský papír (ŠZ) 800 
I40203A01 Fuser - příprava názorných edukačních materiálů 40 000 

I40203B01 Fuser - příprava názorných edukačních materiálů (ŠZ) 40 000 

I40204A01 Rýsovací souprava pro nevidomé 3 250 
I40204B01 Rýsovací souprava pro nevidomé (ŠZ) 3 250 

I40205A01 Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely 20 000 

I40205B01 Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely (ŠZ) 20 000 
I40206A01 Speciální pomůcky na tělesnou výchovu 5 000 

I40206B01 Speciální pomůcky na tělesnou výchovu (ŠZ) 5 000 

I40207A01 Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace 2 000 
I40207B01 Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace (ŠZ) 2 000 

I40301A01 Čtecí a odečítací programy 40 000 

I40301B01 Čtecí a odečítací programy (ŠZ) 40 000 
I4C104A01 Diktafon 2 500 

I4C104B01 Diktafon (ŠZ) 2 500 

I4C108A01 Braillská tiskárna (investiční náklady) 130 000 
I4C108B01 Braillská tiskárna (investiční náklady) (ŠZ) 130 000 
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I4C109A01 Televizní lupa (investiční náklady) 90 000 

I4C109B01 Televizní lupa (investiční náklady) (ŠZ) 90 000 
I4C110A01 Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé (investiční náklady) 60 000 

I4C110B01 Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé (investiční náklady) 
(ŠZ) 60 000 

I4C204A01 Rýsovací souprava pro nevidomé 7 000 

I4C204B01 Rýsovací souprava pro nevidomé (ŠZ) 7 000 

U2C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.)  500 

U2C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 500 

U2C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  500 

U2C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 500 

U2C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 500 

U2C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

U2C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 500 

U2C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 500 

U2C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení)  500 

U2C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 500 

U2C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru  500 

U2C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 500 
U2C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 500 

U2C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 500 

U2C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 500 

U2C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 500 

U2C208A01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) 500 

U2C208B01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) (ŠZ) 500 

U2C209A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 500 
U2C209B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 500 

U2C210A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 500 

U2C210B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 500 
U2C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 2 000 

U2C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 2 000 

U2C212A01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy 
SVP žáka 500 

U2C212B01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle SVP 
žáka (ŠZ) 500 

U2C213A01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka  500 

U2C213B01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka (ŠZ) 500 
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U2C214A01 Pomůcky pro rozvoj orientace v čase 500 

U2C214B01 Pomůcky pro rozvoj orientace v čase (ŠZ) 500 
U2C215A01 Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace  500 

U2C215B01 Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace (ŠZ) 500 

U2C216A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 500 
U2C216B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace (ŠZ) 500 

U2C217A01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 500 

U2C217B01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 
(ŠZ) 500 

U2C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software 2 000 
U2C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software (ŠZ) 2 000 

U2C401A01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) 5 000 

U2C401B01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 5 000 

U3C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 1 250 

U3C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 1 250 

U3C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  1 250 

U3C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 1 250 

U3C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 1 250 

U3C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 1 250 

U3C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 1 500 

U3C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 1 500 

U3C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení) 1 500 

U3C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 1 500 

U3C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru 1 500 

U3C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 1 500 
U3C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 1 500 

U3C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 1 500 

U3C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 1 500 

U3C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 1 500 

U3C208A01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) 1 250 

U3C208B01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) (ŠZ) 1 250 

U3C209A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 1 250 
U3C209B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 1 250 

U3C210A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 1 250 

U3C210B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 1 250 
U3C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 4 000 
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U3C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 4 000 

U3C212A01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka  1 500 
U3C212B01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka (ŠZ) 1 500 

U3C213A01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy 
SVP žáka 1 000 

U3C213B01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle SVP 
žáka (ŠZ) 1 000 

U3C214A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 1 500 
U3C214B02 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace (ŠZ) 1 500 

U3C215A01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 1 000 

U3C215B01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 
(ŠZ) 1 000 

U3C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software 4 000 
U3C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software (ŠZ) 4 000 

U3C302A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 5 000 

U3C302B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 5 000 
U3C401A01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

U3C401B01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 

U3C402A01 Diktafon 1 500 
U3C402B01 Diktafon (ŠZ) 1 500 

U4C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 2 000 

U4C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 2 000 

U4C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  2 000 

U4C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 2 000 

U4C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 2 000 

U4C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 2 000 

U4C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 1 500 

U4C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 1 500 

U4C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení) 3 000 

U4C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 3 000 

U4C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru 2 250 
U4C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 2 250 

U4C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 2 250 

U4C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 2 250 

U4C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 3 000 

U4C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 3 000 

U4C208A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 2 000 
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U4C208B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 2 000 

U4C209A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 3 000 
U4C209B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 3 000 

U4C210A01 Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba)  3 000 

U4C210B01 Alternativní podoba výuk. materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) (ŠZ) 3 000 

U4C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 6 000 
U4C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 6 000 

U4C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software 6 000 

U4C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software (ŠZ) 6 000 
U4C302A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 8 000 

U4C302B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 8 000 

U5C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 4 000 

U5C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 4 000 

U5C201A01 Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) 5 000 

U5C201B01 Alternativní podoba výuk. materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) (ŠZ) 5 000 

U5C202A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 4 500 

U5C202B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 4 500 

U5C301A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 18 400 
U5C301B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 18 400 

U5C401A01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) 12 000 

U5C401B01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 12 000 
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Č.j. MSMT-974/2022 
 

Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství 
na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství 

 
Ve smyslu ustanovení § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno rozepsat 
prostřednictvím normativů a poskytnout formou dotace právnickým osobám vykonávajícím 
činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými 
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 
školy, finanční prostředky na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona. 

 
 

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2022 v Kč 

  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 

část I. 

Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů na jednotku výkonu, tj. dítě, žáka, studenta apod. v (ve): 
Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem 76 024 51 486 18 432 6 106 
Mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem 38 012 25 743 9 216 3 053 
Mateřské škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona s celodenním provozem 241 623 170 262 60 954 10 407 
Mateřské škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona s polodenním provozem 120 812 85 131 30 477 5 204 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, 79-01-B/01 
Základní škola speciální) 94 350 59 307 21 232 13 811 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona  
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 275 732 180 987 64 793 29 952 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 353 623 238 344 85 327 29 952 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 243 546 157 286 56 308 29 952 
Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 
školského zákona  
(obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 292 146 193 442 69 252 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 431 109 295 771 105 886 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 243 046 157 286 56 308 29 452 
Základní škole plně organizované 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, 79-01-B/01 
Základní škola speciální) 74 681 45 363 16 240 13 078 
Základní škole plně organizované - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
(obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 256 263 167 043 59 801 29 419 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 334 154 224 400 80 335 29 419 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 224 077 143 342 51 316 29 419 
Základní škole plně organizované - škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 
(obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální): 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 1 273 210 179 498 64 260 29 452 
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          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 2 412 173 281 827 100 894 29 452 
          - třída zřízená pro druh zdrav. post. 0 224 110 143 342 51 316 29 452 
Poznámka:  
- třída zřízená pro zdravotní postižení 1: mentální, sluchové, zrakové postižení, závažné vývojové 
poruchy učení, 
- třída zřízená pro zdravotní postižení 2: tělesné postižení, závažné vývojové poruchy chování, 
hluchoslepí, autisté, s více vadami,  
- třída zřízená pro zdravotní postižení 0: závažné vady řeči. 
Školní družině 20 595 15 147 5 423 25 
Školní družině - v oddělení pro žáky uvedené v § 16 
odst. 9 školského zákona 60 995 44 897 16 073 25 
Přípravné třídě základní školy 74 681 45 363 16 240 13 078 
Třídě přípravného stupně ZŠ speciální 292 350 193 592 69 306 29 452 
Školním klubu 17 853 13 125 4 699 29 
Ubytovaného v internátu, ve kterém jsou ubytovány děti 
nebo žáci škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním 
postižením 171 901 123 355 44 161 4 385 
Ubytovaného v internátu, ve kterém jsou ubytovány děti 
nebo žáci škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského 
zákona pro děti nebo žáky s jiným než těžkým 
zdravotním postižením 130 059 92 551 33 133 4 375 
Ubytovaného v domově mládeže 49 762 34 390 12 312 3 060 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně, jde-li o dítě, 
žáka nebo studenta, jemuž je poskytován alespoň oběd 
a večeře 16 350 11 602 4 154 594 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - vývařovně, 
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytován 
alespoň oběd a večeře 11 445 8 121 2 908 416 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - výdejně, 
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytován 
alespoň oběd a večeře 4 905 3 481 1 246 178 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně, jde-li o dítě, 
žáka nebo studenta, jemuž je poskytována večeře a 
alespoň 1 doplňkové jídlo 8 389 5 754 2 060 575 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - vývařovně,  
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytována 
večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo 5 872 4 028 1 441 403 
Celodenně stravovaného ve školní jídelně - výdejně, 
jde-li o dítě, žáka nebo studenta, jemuž je poskytována 
večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo 2 517 1 726 618 173 
Školní jídelně, jde-li o dítě mateřské školy  10 911 7 790 2 789 332 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o dítě mateřské školy 7 310 5 219 1 869 222 
Školní jídelně - výdejně, jde-li o dítě mateřské školy 3 601 2 571 920 110 
Výdejně lesní mateřské školy 3 601 2 571 920 110 
Školní jídelně, jde-li o žáka základní školy 6 046 4 211 1 508 327 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o žáka základní školy 4 232 2 948 1 055 229 
Školní jídelně - výdejně, jde-li o žáka základní školy 1 814 1 263 453 98 
Školní jídelně, jde-li o žáka střední školy nebo 
konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií a 
odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 5 969 3 975 1 423 571 
Školní jídelně - vývařovně, jde-li o žáka střední školy 
nebo konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií a 
odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 4 178 2 783 995 400 
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Školní jídelně - výdejně, jde-li o žáka střední školy nebo 
konzervatoře (včetně nižších stupňů gymnázií a 
odpovídajících ročníků konzervatoře) a studenta VOŠ 1 791 1 193 427 171 
Poznámka: Pokud školní jídelna (zahrnující vývařovnu i 
výdejnu) jídlo danému strávníkovi pouze vaří, nikoliv 
vydává, použije se na tohoto strávníka normativ na 
školní jídelnu – vývařovnu.         
Dětském domově  484 709 306 047 109 565 69 097 
Dítě, žák, student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, 
poradenskou a metodickou činnost, odborné služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při 
volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání v (ve): 
Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) 1 905 1 389 497 19 
Speciálně pedagogickém centru (SPC) 5 980 4 386 1 570 24 
Středisku výchovné péče poskytujícím internátní služby 
(SVP) 859 861 614 116 219 854 25 891 
Středisku výchovné péče poskytujícím ambulantní nebo 
terénní služby (SVP)  520 368 132 20 
Středisku výchovné péče poskytujícím celodenní služby 
(SVP)  438 930 313 496 112 232 13 202 
Středisku volného času (SVČ)         
do 500 účastníků pravidelné činnosti  11 962 10 819   1 143 
501 až 1000 účastníků pravidelné činnosti  9 049 8 185   864 
1001 a více účastníků pravidelné činnosti  5 901 5 337   564 
Pozn.: Pro potřeby stanovení výše normativu se účastníkem pravidelné činnosti rozumí dítě, žák, 
student vykázaný ve výkazu Z 15-01 v oddílu I., ř. 0113, 0114 a 0115. Na účastníka táborové 
činnosti vykázaného v oddílu VI. (počet účastníků v řádku 0602, sl. 2) připadá 25 % normativu 
stanoveného na účastníka pravidelné činnosti.  

Středisku volného času (SVČ), jehož činnost vykonává 
právnická osoba vykonávající rovněž činnost školy         
do 350 účastníků pravidelné činnosti  7 609 6 882   727 
351 až 550 účastníků pravidelné činnosti  4 778 4 322   456 
551 až 1000 účastníků pravidelné činnosti  3 630 3 283   347 
Pozn.: Pro potřeby stanovení výše normativu se účastníkem pravidelné činnosti rozumí dítě, žák, 
student vykázaný ve výkazu Z 15-01 v oddílu I., ř. 0113, 0114 a 0115. Na účastníka vykázaného v 
oddílu VI. (počet účastníků v řádku 0602, sl. 2), který je do stanovení dotace zahrnut, připadá 25 % 
normativu stanoveného na účastníka pravidelné činnosti. V případě SVČ, jehož činnost vykonává 
právnická osoba vykonávající rovněž činnost školy, je normativní výpočet stanoven nejvýše do počtu 
jednotek výkonu daného počtem žáků, který tvoří 100 % žáků vykázaných v denní formě vzdělávání 
ve střední škole, jejíž činnost právnická osoba vykonává. V případě, že souhrnný počet účastníků 
pravidelné a táborové činnosti přesahuje počet žáků střední školy v denní formě vzdělávání, krátí se 
nejdříve počet účastníků táborové činnosti a teprve následně počet účastníků pravidelné činnosti. 
Podle takto upravených jednotek výkonu se následně stanoví jedno z výše uvedených pásem.  
Poznámka: Normativ pro PPP odpovídá financování na počet jednotek výkonu daný celkovým 
počtem dětí a žáků v  MŠ, ZŠ a denní formě vzdělávání v SŠ a VOŠ, a to v církevních školách na 
území poradny a v církevních školách smluvních doložených poradnou. 
Oboru uměleckého vzdělání v základní umělecké škole: 
          - v 1. stupni přípravného studia v oboru:         
                         tanečním 13 398 9 818 3 515 65 
                         výtvarném 8 500 6 211 2 224 65 
                         literárně dramatickém 7 831 5 719 2 047 65 
                         hudebním - individuální výuka 29 496 21 632 7 744 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 8 500 6 211 2 224 65 
          - v 1. stupni základního studia v oboru:         
                         tanečním 15 580 11 425 4 090 65 
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                         výtvarném 12 172 8 915 3 192 65 
                         literárně dramatickém 18 422 13 518 4 839 65 
                         hudebním - individuální výuka 41 550 30 508 10 922 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 10 644 7 790 2 789 65 
          - v 1. stupni rozšířeného studia v oboru:         
                         tanečním 25 885 19 013 6 807 65 
                         výtvarném 21 265 15 611 5 589 65 
                         literárně dramatickém 35 258 25 915 9 278 65 
                         hudebním - individuální výuka 61 176 44 960 16 096 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 10 644 7 790 2 789 65 
          - v 2. stupni přípravného studia v oboru:         
                         tanečním 11 173 8 180 2 928 65 
                         výtvarném 8 500 6 211 2 224 65 
                         literárně dramatickém 7 831 5 719 2 047 65 
                         hudebním - individuální výuka 40 632 29 832 10 680 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 8 500 6 211 2 224 65 
          - v 2. stupni základního studia v oboru:         
                         tanečním 16 175 11 863 4 247 65 
                         výtvarném 14 926 10 943 3 918 65 
                         literárně dramatickém 21 808 16 011 5 732 65 
                         hudebním - individuální výuka 42 108 30 919 11 069 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 11 254 8 239 2 950 65 
          - v 2. stupni rozšířeného studia v oboru:         
                         tanečním 27 384 20 117 7 202 65 
                         výtvarném 25 635 18 829 6 741 65 
                         literárně dramatickém 47 061 34 607 12 389 65 
                         hudebním - individuální výuka 74 940 55 096 19 724 120 
                         hudebním - kolektivní výuka 11 254 8 239 2 950 65 
Oboru vzdělání střední školy (v denní formě vzdělávání): 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 146 725 101 458 36 322 8 945 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 147 181 101 458 36 322 9 401 
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství 88 889 62 185 22 262 4 442 
75-41-J/01 Pečovatelské služby 89 014 62 185 22 262 4 567 
23-51-E/01 Strojírenské práce 102 455 64 445 23 071 14 939 
28-57-E/01 Keramická výroba 102 349 64 445 23 071 14 833 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 102 460 64 445 23 071 14 944 
29-51-E/02 Potravinářské práce 102 460 64 445 23 071 14 944 
31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 102 500 64 445 23 071 14 984 
31-59-E/01 Šití oděvů 102 456 64 445 23 071 14 940 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 102 451 64 445 23 071 14 935 
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 102 451 64 445 23 071 14 935 
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 102 472 64 445 23 071 14 956 
36-64-E/01 Tesařské práce 102 470 64 445 23 071 14 954 
36-67-E/01 Zednické práce 102 461 64 445 23 071 14 945 
36-67-E/02 Stavební práce 93 837 64 445 23 071 6 321 
41-52-E/01 Zahradnické práce 102 457 64 445 23 071 14 941 
41-52-E/02 Zahradnická výroba 102 457 64 445 23 071 14 941 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 102 455 64 445 23 071 14 939 
65-51-E/02 Práce ve stravování 93 851 64 445 23 071 6 335 
66-51-E/01 Prodavačské práce 98 747 64 445 23 071 11 231 
69-54-E/01 Provozní služby 102 456 64 445 23 071 14 940 

strana	66 SEŠIT 1/2022



   NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 102 453 64 445 23 071 14 937 
21-52-H/01 Hutník 123 320 81 667 29 237 12 416 
23-51-H/01 Strojní mechanik 101 287 64 445 23 071 13 771 
23-52-H/01 Nástrojař 102 460 64 445 23 071 14 944 
23-55-H/01 Klempíř 100 738 64 445 23 071 13 222 
23-55-H/02 Karosář 101 448 64 445 23 071 13 932 
23-56-H/01 Obráběč kovů 99 923 64 445 23 071 12 407 
23-61-H/01 Autolakýrník 96 876 64 445 23 071 9 360 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 125 821 81 667 29 237 14 917 
26-51-H/01 Elektrikář 123 323 81 667 29 237 12 419 
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 123 326 81 667 29 237 12 422 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 123 324 81 667 29 237 12 420 
26-57-H/01 Autoelektrikář 99 915 64 445 23 071 12 399 
26-59-H/01 Spojový mechanik 123 324 81 667 29 237 12 420 
29-51-H/01 Výrobce potravin 96 882 64 445 23 071 9 366 
29-53-H/01 Pekař 120 277 81 667 29 237 9 373 
29-54-H/01 Cukrář 96 866 64 445 23 071 9 350 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 120 279 81 667 29 237 9 375 
31-58-H/01 Krejčí 96 877 64 445 23 071 9 361 
32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží 123 378 81 667 29 237 12 474 
32-54-H/01 Výrobce obuvi 123 327 81 667 29 237 12 423 
33-56-H/01 Truhlář 123 330 81 667 29 237 12 426 
33-59-H/01 Čalouník 117 232 81 667 29 237 6 328 
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 123 388 81 667 29 237 12 484 
34-53-H/01 Reprodukční grafik 123 391 81 667 29 237 12 487 
34-57-H/01 Knihař 123 342 81 667 29 237 12 438 
36-52-H/01 Instalatér 123 312 81 667 29 237 12 408 
36-56-H/01 Kominík 123 432 81 667 29 237 12 528 
36-64-H/01 Tesař 120 293 81 667 29 237 9 389 
36-66-H/01 Montér suchých staveb 96 885 64 445 23 071 9 369 
36-67-H/01 Zedník 93 828 64 445 23 071 6 312 
36-69-H/01 Pokrývač 120 278 81 667 29 237 9 374 

37-51-H/01 
Manipulant poštovního provozu a 
přepravy 93 818 64 445 23 071 6 302 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 118 755 81 667 29 237 7 851 
41-51-H/01 Zemědělec - farmář 98 566 64 445 23 071 11 050 
41-51-H/02 Včelař 97 038 64 445 23 071 9 522 
41-52-H/01 Zahradník 96 868 64 445 23 071 9 352 
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 99 921 64 445 23 071 12 405 
41-56-H/01 Lesní mechanizátor 123 315 81 667 29 237 12 411 
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 108 439 64 445 23 071 20 923 
53-41-H/01 Ošetřovatel 117 219 81 667 29 237 6 315 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 96 866 64 445 23 071 9 350 
66-51-H/01 Prodavač 93 823 64 445 23 071 6 307 
66-52-H/01 Aranžér 96 877 64 445 23 071 9 361 
66-53-H/01 Operátor skladování 117 225 81 667 29 237 6 321 
69-51-H/01 Kadeřník 96 866 64 445 23 071 9 350 
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 93 820 64 445 23 071 6 304 
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 125 926 81 667 29 237 15 022 
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 125 925 81 667 29 237 15 021 
82-51-H/03 Zlatník a klenotník 123 398 81 667 29 237 12 494 
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82-51-H/04 Umělecký keramik 125 918 81 667 29 237 15 014 
82-51-H/05 Vlásenkář a maskér 123 497 81 667 29 237 12 593 
82-51-H/06 Umělecký štukatér 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/07 Umělecký pozlacovač 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/08 Umělecký sklenář 126 036 81 667 29 237 15 132 
82-51-H/09 Umělecký rytec 125 953 81 667 29 237 15 049 
21-43-L/01 Hutník operátor 123 310 81 667 29 237 12 406 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 123 384 81 667 29 237 12 480 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 123 323 81 667 29 237 12 419 
23-45-L/02 Letecký mechanik 99 998 64 445 23 071 12 482 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 123 320 81 667 29 237 12 416 
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 123 387 81 667 29 237 12 483 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 123 386 81 667 29 237 12 482 
39-41-L/01 Autotronik 99 908 64 445 23 071 12 392 
65-41-L/01 Gastronomie 96 867 64 445 23 071 9 351 
66-41-L/01 Obchodník 93 818 64 445 23 071 6 302 
69-41-L/01 Kosmetické služby 96 867 64 445 23 071 9 351 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 93 825 64 445 23 071 6 309 
82-48-L/01 Starožitník 126 039 81 667 29 237 15 135 
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 125 900 81 667 29 237 14 996 

82-51-L/06 
Uměleckořemeslná stavba hudebních 
nástrojů 125 895 81 667 29 237 14 991 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 97 098 65 889 23 588 7 621 
18-20-M/01 Informační technologie 91 030 62 185 22 262 6 583 
23-41-M/01 Strojírenství 91 043 62 185 22 262 6 596 
26-41-M/01 Elektrotechnika 91 042 62 185 22 262 6 595 
28-44-M/01 Aplikovaná chemie 100 417 65 889 23 588 10 940 
29-42-M/01 Analýza potravin 100 415 65 889 23 588 10 938 
34-42-M/01 Obalová technika 91 059 62 185 22 262 6 612 
36-47-M/01 Stavebnictví 91 039 62 185 22 262 6 592 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 91 020 62 185 22 262 6 573 
37-42-M/01 Logistické a finanční služby 91 020 62 185 22 262 6 573 
39-08-M/01 Požární ochrana 91 031 62 185 22 262 6 584 
41-04-M/01 Rostlinolékařství 97 075 65 889 23 588 7 598 
41-43-M/02 Chovatelství 97 077 65 889 23 588 7 600 
41-44-M/01 Zahradnictví 97 075 65 889 23 588 7 598 
43-41-M/01 Veterinářství 97 049 65 889 23 588 7 572 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/02 Nutriční asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/03 Praktická sestra 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 107 278 73 924 26 465 6 889 
53-43-M/01 Laboratorní asistent 109 306 73 924 26 465 8 917 
53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik 107 278 73 924 26 465 6 889 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 89 148 62 185 22 262 4 701 
63-41-M/02 Obchodní akademie 88 899 62 185 22 262 4 452 
65-42-M/01 Hotelnictví 97 078 65 889 23 588 7 601 
65-42-M/02 Cestovní ruch 88 897 62 185 22 262 4 450 
66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 88 905 62 185 22 262 4 458 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 88 884 62 185 22 262 4 437 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 88 895 62 185 22 262 4 448 
69-42-M/01 Oční optik 100 417 65 889 23 588 10 940 

strana	68 SEŠIT 1/2022



  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
72-41-M/01 Informační služby 88 896 62 185 22 262 4 449 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 89 414 62 185 22 262 4 967 
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 89 414 62 185 22 262 4 967 
75-41-M/01 Sociální činnost 89 410 62 185 22 262 4 963 
78-42-M/01 Technické lyceum 89 044 62 185 22 262 4 597 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 89 042 62 185 22 262 4 595 
78-42-M/03 Pedagogické lyceum 89 043 62 185 22 262 4 596 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 89 047 62 185 22 262 4 600 
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 89 045 62 185 22 262 4 598 
78-42-M/06 Kombinované lyceum 89 045 62 185 22 262 4 598 

79-41-K/610 
Gymnázium - vybrané předměty v cizím 
jazyce - nižší stupeň 79 726 55 084 19 720 4 922 

79-41-K/610 
Gymnázium - vybrané předměty v cizím 
jazyce - vyšší stupeň 87 959 61 386 21 976 4 597 

79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté 87 952 61 386 21 976 4 590 
79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté - nižší stupeň 79 722 55 084 19 720 4 918 
79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté - vyšší stupeň 87 955 61 386 21 976 4 593 
79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté - nižší stupeň 79 725 55 084 19 720 4 921 
79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté - vyšší stupeň 87 949 61 386 21 976 4 587 
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nižší stupeň 79 726 55 084 19 720 4 922 
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - vyšší stupeň 87 959 61 386 21 976 4 597 
82-41-M/01 Užitá malba 142 713 97 189 34 794 10 730 
82-41-M/02 Užitá fotografie a média 142 714 97 189 34 794 10 731 
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 142 696 97 189 34 794 10 713 
82-41-M/04 Průmyslový design 142 689 97 189 34 794 10 706 
82-41-M/05 Grafický design 142 703 97 189 34 794 10 720 

82-41-M/06 
Výtvarné zpracování kovů a drahých 
kamenů 144 767 97 189 34 794 12 784 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 142 709 97 189 34 794 10 726 
82-41-M/11 Design interiéru 142 727 97 189 34 794 10 744 

82-41-M/12 
Výtvarné zpracování keramiky a 
porcelánu 142 676 97 189 34 794 10 693 

82-41-M/16 Kamenosochařství 144 809 97 189 34 794 12 826 
82-41-M/17 Multimediální tvorba 142 725 97 189 34 794 10 742 
82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 142 725 97 189 34 794 10 742 
23-43-L/51 Provozní technika  87 659 62 185 22 262 3 212 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 87 656 62 185 22 262 3 209 
29-41-L/51 Technologie potravin 87 671 62 185 22 262 3 224 
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 87 660 62 185 22 262 3 213 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního 
hospodářství 87 659 62 185 22 262 3 212 

53-41-L/51 Zdravotnický asistent 107 278 73 924 26 465 6 889 
64-41-L/51 Podnikání 86 584 62 185 22 262 2 137 
65-41-L/51 Gastronomie 88 171 62 185 22 262 3 724 
66-42-L/51 Propagace  86 597 62 185 22 262 2 150 
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 86 622 62 185 22 262 2 175 
69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční 86 601 62 185 22 262 2 154 
69-41-L/52 Vlasová kosmetika 86 601 62 185 22 262 2 154 
75-41-L/51 Sociální činnost 86 821 62 185 22 262 2 374 
82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce  89 680 62 185 22 262 5 233 
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  NIV  
celkem MP odvody ONIV 

celkem 
Oboru vzdělání konzervatoře (v denní formě vzdělávání): 
82-44-P/01 Hudba 276 397 199 553 71 440 5 404 
82-45-P/01 Zpěv 276 281 199 553 71 440 5 288 
82-46-P/01 Tanec 256 562 178 423 63 875 14 264 
82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 281 750 203 522 72 861 5 367 
Oboru vzdělání vyšší odborné školy (v denní formě vzdělávání): 
26-41-N/..  Elektrotechnika 76 114 53 734 19 237 3 143 
26-47-N/..  Informační technologie 76 114 53 734 19 237 3 143 
39-43-N/..  Diplomovaný oční optik 110 121 78 776 28 202 3 143 
43-31-N/..  Veterinářství 77 362 54 653 19 566 3 143 
53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/2.  Diplomovaný zdravotnický záchranář 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/3.  Diplomovaná dentální hygienistka 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/4.  Diplomovaný nutriční terapeut 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-41-N/5.  Diplomovaná dětská sestra 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-43-N/1.  Diplomovaný farmaceutický asistent 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-43-N/2.  Diplomovaný zdravotní laborant 109 068 78 001 27 924 3 143 
53-44-N/1.  Diplomovaný zubní technik 109 068 78 001 27 924 3 143 
61-41-N/..  Teologická a pastorační činnost 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-41-N/..  Ekonomika a podnikání 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-42-N/..  Personální řízení 60 798 42 456 15 199 3 143 
63-43-N/..  Finančnictví a bankovnictví 60 798 42 456 15 199 3 143 
64-31-N/..  Management 60 402 42 164 15 095 3 143 
65-42-N/..  Hotelnictví 69 867 49 134 17 590 3 143 
65-43-N/..  Cestovní ruch 69 867 49 134 17 590 3 143 
66-41-N/..  Obchod 61 737 43 147 15 447 3 143 
68-41-N/..  Obecně právní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
68-42-N/..  Bezpečnostně právní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
68-43-N/..  Veřejnosprávní činnost 63 013 44 087 15 783 3 143 
72-42-N/..  Publicistika 68 658 48 244 17 271 3 143 

74-41-N/.. 
 Tělovýchovné, sportovní a pohybové 
činnosti 77 130 54 482 19 505 3 143 

75-31-N/..  Předškolní a mimoškolní pedagogika 77 130 54 482 19 505 3 143 
75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika 77 130 54 482 19 505 3 143 
82-41-N/..  Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-42-N/..  Konzervátorství a restaurátorství 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-43-N/..  Multimediální tvorba 112 455 80 495 28 817 3 143 
82-47-N/..  Dramatické umění 223 022 161 914 57 965 3 143 

 

část II. 
Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonu, tj. žáka střední školy nebo 
konzervatoře v (ve): 
večerní formě vzdělávání jako 0,3 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
kombinované formě vzdělávání jako 0,26 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
dálkové formě vzdělávání jako 0,2 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
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distanční formě vzdělávání jako 0,05 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2022 jako roční objem 
neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT  
na jednotku výkonu, tj. studenta vyšší odborné školy v (ve): 
kombinované formě vzdělávání jako 0,4 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
dálkové formě vzdělávání jako 0,2 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 
distanční formě vzdělávání jako 0,05 násobek normativu neinvestičních výdajů pro denní formu 
vzdělávání v příslušném oboru vzdělání uvedeném v části I. a II. 

 

část III.  
Na žáka nebo studenta střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy v libovolné formě 
vzdělávání, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou normativy stanoveny ve 
výši 5 % z normativů srovnatelné denní formy vzdělávání uvedených v části I.; toto ustanovení se 
nevztahuje na případy, kdy jsou důvodem pro povolení individuálního vzdělávacího plánu speciální 
vzdělávací potřeby nebo mimořádné nadání žáka nebo studenta nebo postavení sportovního 
reprezentanta ve smyslu § 18 věta poslední školského zákona. 
Na dítě mateřské školy, jde-li o dítě individuálně vzdělávané podle § 34b školského zákona, jsou 
normativy stanoveny ve výši 5 %  
ze srovnatelných normativů uvedených v části I. 
Na žáka základní školy, jde-li o žáka plnícího povinnou školní 
docházku podle § 38 školského zákona, jsou normativy stanoveny 
ve výši: 

11 642 612 219 10 811 

Na žáka základní školy, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného 
podle § 41 školského zákona, jsou normativy stanoveny ve výši: 13 909 612 219 13 078 

 

část IV. 
K normativu pro výuku ve střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání 
uvedenému v části I. se poskytne příplatek na jednoho žáka ve škole/třídě zřízené podle § 16 
odst. 9 školského zákona, je-li vzděláván ve třídě pro: 
          - lehce mentálně postižené (11L) 105 975 77 609 27 784 582 
          - středně mentálně postižené (11S) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - těžce mentálně postižené (11T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - středně těžce sluchově postižené (12S) 107 591 77 609 27 784 2 198 
          - těžce sluchově postižené (12T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - středně těžce zrakově postižené (13S) 107 613 77 609 27 784 2 220 
          - těžce zrakově postižené (13T) 108 953 77 609 27 784 3 560 
          - žáky s vadami řeči (14S) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - žáky s těžkou vadou řeči (14T) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - tělesně postižené (15S) 118 676 86 304 30 897 1 475 
          - žáky s těžkým tělesným postižením (15T) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - žáky s vývojovými poruchami chování (16S) 117 398 86 304 30 897 197 
          - žáky s těžkými poruchami chování (16T) 117 398 86 304 30 897 197 
          - žáky s vývojovými poruchami učení (16U) 105 590 77 609 27 784 197 
          - žáky se souběžným postižením více vadami (17A) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - hluchoslepé (17B) 120 761 86 304 30 897 3 560 
          - autistické žáky (18A) 120 761 86 304 30 897 3 560 
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část V. 

K normativu pro výuku v mateřské škole uvedenému v části I. se na jedno dítě poskytne 
příplatek: 
jde-li o dítě – cizince, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dle 
§ 34 odst. 1 školského zákona), pokud je na pracovišti mateřské 
školy 4 a více těchto dětí: 

3 671 2 703 968 0 

K normativu pro výuku v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení uvedenému 
v části I. se na jedno dítě nebo žáka poskytne příplatek: 
v mateřské škole 34 603 25 277 9 049 277 
v základní škole 44 115 31 968 11 445 702 

 

část VI.  
Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření podle části A přílohy č. 1 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů: 

Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

02020AA01 Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (jazyk) 31 419 
02020BA03 Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) 94 257 

02020CA03 Úprava obsahu vzdělávání ve středním vzdělávání (jazyk) 94 257 

020601A01 Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) 31 419 
020601B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 

020602A01 Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 31 419 

02D601A01 Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 31 419 
020603A02 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 4 247 

020603B02 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 4 247 

03020AA01 Úprava obsahu vzdělávání v předškolním vzdělávání (jazyk) 31 419 
03020BA03 Úprava obsahu vzdělávání v základním vzdělávání (jazyk) 94 257 

03020CA03 Úprava obsahu a výstupů vzdělávání ve středním vzdělávání (jazyk) 94 257 

030301B10 Organizace výuky ve školském zařízení při škole (úvazek 0,25) 117 618 
030501A10 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,25) 117 618 

030501A20 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,50) 235 235 

030501A30 Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,75) 352 853 

030501B10 Asistent pedagoga ve školském zařízení zřízeném mimo školu žáka 
(úvazek 0,25) 117 618 

030502A20 Další pedagogický pracovník (úvazek 0,50) 314 190 

03D53AA20 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (úvazek 0,50) 273 775 

03D53BA20 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (úvazek 0,50) 314 190 
03D53CA20 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (úvazek 0,50) 314 190 

03053AA20 Školní psycholog (úvazek 0,50) 339 775 

03053BA20 Školní speciální pedagog (úvazek 0,50) 339 775 

030701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) (doporučeno před 
12/2017) 94 257 
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Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

030701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 

030702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno před 12/2017) 94 257 
030702A03 Pedagogická intervence ve škole (3 hodiny) 94 257 

030702B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 

030703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 
030703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

03A701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) (doporučeno od 12/2017) 62 838 

03D701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) 62 838 
03A702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) (doporučeno od 12/2017) 62 838 

03B501A10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 10 hod.) 117 618 

03B501A15 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 15,556 hod.) 182 966 
03B501A20 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 20 hod.) 235 235 

03B501A25 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 25,556 hod.) 300 583 

03B501A30 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole (úvazek 30 hod.) 352 853 

03B501B10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úv. 10 
hod.) 117 618 

03B502A10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 10 hod.) 86 248 

03B502A15 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 15,556 hod.) 134 167 

03B502A20 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 20 hod.) 172 495 
03B502A25 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 25,556 hod.) 220 414 

03B502A30 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole (úvazek 30 hod.) 258 743 

03B502B10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

03B503A20 Další pedagogický pracovník (úvazek 0,50) 314 190 

03B54AA20 Školní psycholog (úvazek 0,50) 339 775 

03B54BA20 Školní speciální pedagog (úvazek 0,50) 339 775 
040501A40 Asistent pedagoga (úvazek 1,0) 470 470 

040503A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

040503A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 
040503A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

040503A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

040503A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 
040503A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

040503A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

040503A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 
040503A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 

040503A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

040503A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 
040503A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 

040503A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

040503A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 
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Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

040503A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

040503A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 
040503A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 

040503A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 

040503A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 
040503A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

040503A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 

040503A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 
040503A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

040503A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 

040503A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 
040503A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 

040503A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 

040503A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 
040503A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

040503A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

040503A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 
040503A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

040503A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 

040503A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 
040503A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

040503A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 

040503A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 
040503A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

040503A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 

040503A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 
040503B01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (1 hodina) 9 640 

040503B02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (2 hodiny) 19 280 

040503B03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (3 hodiny) 28 920 
040503B04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (4 hodiny) 38 560 

040503B05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (5 hodin) 48 200 

040503B06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (6 hodin) 57 840 
040503B07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (7 hodin) 67 480 

040503B08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (8 hodin) 77 120 

040503B09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (9 hodin) 86 760 
040503B10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (10 hodin) 96 400 

040503B11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (11 hodin) 106 040 

040503B12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (12 hodin) 115 680 
040503B13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (13 hodin) 125 320 
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040503B14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (14 hodin) 134 960 

040503B15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (15 hodin) 144 600 
040503B16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (16 hodin) 154 240 

040503B17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (17 hodin) 163 880 

040503B18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (18 hodin) 173 520 
040503B19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (19 hodin) 183 160 

040503B20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (20 hodin) 192 800 

040503B21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (21 hodin) 202 440 
040503B22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (22 hodin) 212 080 

040503B23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (23 hodin) 221 720 

040503B24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (24 hodin) 231 360 
040503B25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ při škole žáka (25 hodin) 241 000 

040505A20 Další pedagogický pracovník (0,5 úvazku) 314 190 

04052AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 
04052AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 

04052AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

04052AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 
04052AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

04052AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

04052AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 
04052AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 

04052AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

04052AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 
04052AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 

04052AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

04052AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 
04052AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 

04052AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

04052AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 
04052AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 

04052AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 

04052AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 
04052AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

04052AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

04052AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 
04052AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 

04052AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 

04052AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
04052AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 

SEŠIT	1/2022 strana	75



Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

04052AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

04052AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 
04052AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 

04052AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

04052AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 
04052AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 

04052AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

04052AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 
04052AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

04052AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

04052AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 
04052AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 

04052AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

04052AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04052AB01 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(1 h) 9 640 

04052AB02 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(2 h) 19 280 

04052AB03 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(3 h) 28 920 

04052AB04 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(4 h) 38 560 

04052AB05 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(5 h) 48 200 

04052AB06 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(6 h) 57 840 

04052AB07 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(7 h) 67 480 

04052AB08 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(8 h) 77 120 

04052AB09 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(9 h) 86 760 

04052AB10 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(10 h) 96 400 

04052AB11 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(11 h) 106 040 

04052AB12 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(12 h) 115 680 

04052AB13 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(13 h) 125 320 

04052AB14 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(14 h) 134 960 

04052AB15 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(15 h) 144 600 

04052AB16 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(16 h) 154 240 

04052AB17 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(17 h) 163 880 

04052AB18 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(18 h) 173 520 
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04052AB19 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(19 h) 183 160 

04052AB20 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(20 h) 192 800 

04052AB21 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(21 h) 202 440 

04052AB22 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(22 h) 212 080 

04052AB23 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(23 h) 221 720 

04052AB24 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(24 h) 231 360 

04052AB25 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(25 h) 241 000 

04052BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

04052BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

04052BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

04052BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

04052BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04052BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

04052BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

04052BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

04052BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

04052BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04052BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

04052BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

04052BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

04052BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

04052BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

04052BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

04052BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

04052BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

04052BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

04052BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04052BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 
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04052BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

04052BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

04052BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

04052BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04052BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

04052BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

04052BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

04052BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

04052BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04052BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

04052BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

04052BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

04052BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

04052BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04052BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

04052BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

04052BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

04052BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

04052BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

04054AB10 Asistent pedagoga ve školském zařízení zřízeném mimo školu žáka 
(úvazek 0,25) 117 618 

04054BB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04054BB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04054BB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04054BB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04054BB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04054BB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
04054BB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

04054BB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04054BB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
04054BB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04054BB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04054BB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
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04054BB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

04054BB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 
04054BB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04054BB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

04054BB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 
04054BB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04054BB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

04054BB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 
04054BB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04054BB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

04054BB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 
04054BB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04054BB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

04054CB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 
04054CB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04054CB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

04054CB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 
04054CB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04054CB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

04054CB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
04054CB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04054CB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

04054CB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04054CB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04054CB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

04054CB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
04054CB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04054CB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04054CB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
04054CB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04054CB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04054CB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
04054CB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04054CB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04054CB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
04054CB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04054CB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04054CB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04056AA20 Školní psycholog 339 775 
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04056BA20 Školní speciální pedagog 339 775 

040701A02 Předmět speciálně pedagogické péče (2 hodiny) 94 257 
040701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 

04D701A03 Předmět speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 

040702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) 62 838 
040702A03 Pedagogická intervence ve škole (3 hodiny) 94 257 

040702B01 Pedagogická intervence ve školském zařízení (1 hodina) 31 419 

040703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 
040703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

04B501A35 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 35,556 hod.) 418 201 

04B501A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 40 hod.) 470 470 
04B502A35 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 35,556 hod.) 306 662 

04B502A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 40 hod.) 344 990 

04B504A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 
04B504A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 

04B504A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

04B504A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 
04B504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

04B504A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

04B504A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 
04B504A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 

04B504A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 

04B504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 
04B504A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 

04B504A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 

04B504A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 
04B504A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 

04B504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

04B504A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 
04B504A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 

04B504A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 

04B504A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 
04B504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

04B504A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 

04B504A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 
04B504A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

04B504A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 

04B504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 
04B504A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 
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04B504A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 

04B504A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 
04B504A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

04B504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

04B504A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 
04B504A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

04B504A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 

04B504A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 
04B504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

04B504A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 

04B504A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 
04B504A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

04B504A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 

04B504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 
04B506A20 Další pedagogický pracovník (0,5 úvazku) 314 190 

04B53AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 

04B53AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 
04B53AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

04B53AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 

04B53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 
04B53AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

04B53AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 

04B53AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 
04B53AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

04B53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

04B53AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 
04B53AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

04B53AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 

04B53AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 
04B53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

04B53AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 

04B53AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 
04B53AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 

04B53AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 

04B53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 
04B53AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

04B53AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 

04B53AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 
04B53AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 
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04B53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

04B53AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 
04B53AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

04B53AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 

04B53AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 
04B53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

04B53AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 

04B53AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 
04B53AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

04B53AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 

04B53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 
04B53AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

04B53AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 

04B53AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 
04B53AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

04B53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04B53BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

04B53BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

04B53BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

04B53BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

04B53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04B53BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

04B53BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

04B53BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

04B53BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

04B53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04B53BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

04B53BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

04B53BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

04B53BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

04B53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

04B53BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

04B53BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 
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04B53BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

04B53BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

04B53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04B53BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

04B53BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

04B53BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

04B53BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

04B53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04B53BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

04B53BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

04B53BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

04B53BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

04B53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04B53BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

04B53BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

04B53BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

04B53BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

04B53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04B53BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

04B53BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

04B53BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

04B53BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

04B53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

04B55AB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 117 618 

04B55BB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

04B55CB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04B55CB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04B55CB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04B55CB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04B55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 
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04B55CB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

04B55CB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
04B55CB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04B55CB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

04B55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04B55CB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04B55CB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

04B55CB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
04B55CB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04B55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04B55CB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
04B55CB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04B55CB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

04B55CB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
04B55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04B55CB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

04B55CB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
04B55CB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04B55CB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

04B55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04B55DB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

04B55DB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

04B55DB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
04B55DB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

04B55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04B55DB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
04B55DB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

04B55DB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

04B55DB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
04B55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04B55DB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

04B55DB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
04B55DB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

04B55DB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

04B55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
04B55DB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

04B55DB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

04B55DB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
04B55DB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
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04B55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04B55DB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 
04B55DB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

04B55DB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

04B55DB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 
04B55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

04B57AA20 Školní psycholog 339 775 

04B57BA20 Školní speciální pedagog 339 775 
04C504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

04C504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

04C504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 
04C504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

04C504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

04C504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 
04C504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

04C504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

04C506A40 Další pedagogický pracovník (1,0 úvazku) 628 380 
04D56AA40 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (1,0 úvazku) 547 550 

04D56BA40 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 

04D56CA40 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 
04C53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

04C53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

04C53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 
04C53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

04C53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

04C53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 
04C53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

04C53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

04C53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

04C53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

04C53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

04C53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

04C53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

04C53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

04C53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

04C53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 
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04C55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04C55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
04C55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

04C55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04C55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
04C55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

04C55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

04C55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
04C55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

04C55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

050302A40 Snížení počtu žáků ve třídě (4-6 žáků /třídu) (1,0 úvazku) 628 380 
050501A40 Asistent pedagoga (úvazek 1,0) 470 470 

050503A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

050503A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 
050503A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 

050503A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

050503A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 
050503A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 

050503A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

050503A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 
050503A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 

050503A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

050503A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 
050503A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 

050503A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

050503A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 
050503A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

050503A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

050503A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 
050503A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 

050503A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 

050503A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 
050503A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 

050503A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 

050503A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 
050503A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 

050503A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

050503A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 
050503A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 
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050503A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 

050503A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 
050503A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

050503A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 

050503A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 
050503A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 

050503A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 

050503A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 
050503A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 

050503A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 

050503A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 
050503A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 

050503A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

050505A40 Další pedagogický pracovník 628 380 
050506A20 Školní speciální pedagog 339 775 

05052AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 

05052AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 
05052AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 

05052AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 

05052AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 
05052AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 

05052AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 

05052AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 
05052AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 

05052AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

05052AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 
05052AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 

05052AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 

05052AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 
05052AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 

05052AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 

05052AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 
05052AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 

05052AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 

05052AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 
05052AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 

05052AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 

05052AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 
05052AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 
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05052AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

05052AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 
05052AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 

05052AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 

05052AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 
05052AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 

05052AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 

05052AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 
05052AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 

05052AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 

05052AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 
05052AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 

05052AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 

05052AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 
05052AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 

05052AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05052AB01 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(1 h) 9 640 

05052AB02 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(2 h) 19 280 

05052AB03 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(3 h) 28 920 

05052AB04 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(4 h) 38 560 

05052AB05 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(5 h) 48 200 

05052AB06 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(6 h) 57 840 

05052AB07 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(7 h) 67 480 

05052AB08 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(8 h) 77 120 

05052AB09 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(9 h) 86 760 

05052AB10 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(10 h) 96 400 

05052AB11 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(11 h) 106 040 

05052AB12 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(12 h) 115 680 

05052AB13 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(13 h) 125 320 

05052AB14 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(14 h) 134 960 

05052AB15 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(15 h) 144 600 

05052AB16 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(16 h) 154 240 

05052AB17 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(17 h) 163 880 
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05052AB18 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(18 h) 173 520 

05052AB19 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(19 h) 183 160 

05052AB20 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(20 h) 192 800 

05052AB21 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(21 h) 202 440 

05052AB22 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(22 h) 212 080 

05052AB23 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(23 h) 221 720 

05052AB24 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(24 h) 231 360 

05052AB25 Tlumočník českého znakového jazyka v ŠZ při škole žáka (ČZJ preferován) 
(25 h) 241 000 

05052BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

05052BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

05052BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

05052BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

05052BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05052BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

05052BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

05052BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

05052BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

05052BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05052BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

05052BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

05052BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

05052BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

05052BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

05052BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

05052BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 

05052BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

05052BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

05052BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 
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05052BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

05052BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

05052BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

05052BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

05052BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05052BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

05052BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

05052BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

05052BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

05052BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05052BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

05052BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

05052BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

05052BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

05052BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

05052BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

05052BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

05052BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

05052BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

05052BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

05054AB10 Asistent pedagoga v ŠZ mimo školu žáka (úvazek 0,25) 117 618 

05054BB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05054BB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 
05054BB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 

05054BB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05054BB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 
05054BB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

05054BB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05054BB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 
05054BB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

05054BB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05054BB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 
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05054BB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

05054BB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
05054BB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05054BB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05054BB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
05054BB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05054BB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

05054BB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
05054BB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05054BB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

05054BB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
05054BB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05054BB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

05054BB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
05054CB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05054CB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

05054CB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
05054CB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05054CB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05054CB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
05054CB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05054CB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05054CB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
05054CB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05054CB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05054CB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
05054CB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

05054CB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05054CB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05054CB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

05054CB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05054CB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
05054CB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 

05054CB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05054CB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 
05054CB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

05054CB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05054CB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 
05054CB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
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050701A03 Předměty speciálně pedagogické péče (3 hodiny) 94 257 

050701A04 Předměty speciálně pedagogické péče (4 hodiny) 125 676 
05D701A04 Předmět speciálně pedagogické péče (4 hodiny) 125 676 

050702A02 Pedagogická intervence ve škole (2 hodiny) 62 838 

050703A03 Metodická podpora školského poradenského zařízení škole 6 371 
050703B03 Metodická podpora školského poradenského zařízení školskému zařízení 6 371 

05B501A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 40 hod.) 470 470 

05B502A40 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 (úvazek 40 hod.) 344 990 
05B504A01 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (1 hodina) 9 640 

05B504A02 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (2 hodiny) 19 280 

05B504A03 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (3 hodiny) 28 920 
05B504A04 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (4 hodiny) 38 560 

05B504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

05B504A06 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (6 hodin) 57 840 
05B504A07 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (7 hodin) 67 480 

05B504A08 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (8 hodin) 77 120 

05B504A09 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (9 hodin) 86 760 
05B504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 

05B504A11 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (11 hodin) 106 040 

05B504A12 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (12 hodin) 115 680 
05B504A13 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (13 hodin) 125 320 

05B504A14 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (14 hodin) 134 960 

05B504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 
05B504A16 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (16 hodin) 154 240 

05B504A17 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (17 hodin) 163 880 

05B504A18 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (18 hodin) 173 520 
05B504A19 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (19 hodin) 183 160 

05B504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

05B504A21 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (21 hodin) 202 440 
05B504A22 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (22 hodin) 212 080 

05B504A23 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (23 hodin) 221 720 

05B504A24 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (24 hodin) 231 360 
05B504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 

05B504A26 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (26 hodin) 250 640 

05B504A27 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (27 hodin) 260 280 
05B504A28 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (28 hodin) 269 920 

05B504A29 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (29 hodin) 279 560 

05B504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 
05B504A31 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (31 hodin) 298 840 
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05B504A32 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (32 hodin) 308 480 

05B504A33 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (33 hodin) 318 120 
05B504A34 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (34 hodin) 327 760 

05B504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

05B504A36 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (36 hodin) 347 040 
05B504A37 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (37 hodin) 356 680 

05B504A38 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (38 hodin) 366 320 

05B504A39 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (39 hodin) 375 960 
05B504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 

05B506A40 Další pedagogický pracovník 628 380 

05D56AA40 Další pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání (1,0 úvazku) 547 550 
05D56BA40 Další pedagogický pracovník v základním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 

05D56CA40 Další pedagogický pracovník ve středním vzdělávání (1,0 úvazku) 628 380 

05B507A20 Školní speciální pedagog 339 775 
05B53AA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (1 hodina) 9 640 

05B53AA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (2 hodiny) 19 280 

05B53AA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (3 hodiny) 28 920 
05B53AA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (4 hodiny) 38 560 

05B53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

05B53AA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (6 hodin) 57 840 
05B53AA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (7 hodin) 67 480 

05B53AA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (8 hodin) 77 120 

05B53AA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (9 hodin) 86 760 
05B53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

05B53AA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (11 hodin) 106 040 

05B53AA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (12 hodin) 115 680 
05B53AA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (13 hodin) 125 320 

05B53AA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (14 hodin) 134 960 

05B53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 
05B53AA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (16 hodin) 154 240 

05B53AA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (17 hodin) 163 880 

05B53AA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (18 hodin) 173 520 
05B53AA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (19 hodin) 183 160 

05B53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

05B53AA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (21 hodin) 202 440 
05B53AA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (22 hodin) 212 080 

05B53AA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (23 hodin) 221 720 

05B53AA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (24 hodin) 231 360 
05B53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 
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05B53AA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (26 hodin) 250 640 

05B53AA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (27 hodin) 260 280 
05B53AA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (28 hodin) 269 920 

05B53AA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (29 hodin) 279 560 

05B53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 
05B53AA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (31 hodin) 298 840 

05B53AA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (32 hodin) 308 480 

05B53AA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (33 hodin) 318 120 
05B53AA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (34 hodin) 327 760 

05B53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

05B53AA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (36 hodin) 347 040 
05B53AA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (37 hodin) 356 680 

05B53AA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (38 hodin) 366 320 

05B53AA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (39 hodin) 375 960 
05B53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05B53BA01 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (1 
hodina) 9 640 

05B53BA02 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (2 
hodiny) 19 280 

05B53BA03 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (3 
hodiny) 28 920 

05B53BA04 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (4 
hodiny) 38 560 

05B53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05B53BA06 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (6 
hodin) 57 840 

05B53BA07 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (7 
hodin) 67 480 

05B53BA08 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (8 
hodin) 77 120 

05B53BA09 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (9 
hodin) 86 760 

05B53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05B53BA11 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (11 
hodin) 106 040 

05B53BA12 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (12 
hodin) 115 680 

05B53BA13 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (13 
hodin) 125 320 

05B53BA14 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (14 
hodin) 134 960 

05B53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

05B53BA16 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (16 
hodin) 154 240 

05B53BA17 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (17 
hodin) 163 880 
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05B53BA18 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (18 
hodin) 173 520 

05B53BA19 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (19 
hodin) 183 160 

05B53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

05B53BA21 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (21 
hodin) 202 440 

05B53BA22 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (22 
hodin) 212 080 

05B53BA23 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (23 
hodin) 221 720 

05B53BA24 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (24 
hodin) 231 360 

05B53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05B53BA26 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (26 
hodin) 250 640 

05B53BA27 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (27 
hodin) 260 280 

05B53BA28 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (28 
hodin) 269 920 

05B53BA29 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (29 
hodin) 279 560 

05B53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05B53BA31 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (31 
hodin) 298 840 

05B53BA32 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (32 
hodin) 308 480 

05B53BA33 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (33 
hodin) 318 120 

05B53BA34 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (34 
hodin) 327 760 

05B53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

05B53BA36 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (36 
hodin) 347 040 

05B53BA37 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (37 
hodin) 356 680 

05B53BA38 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (38 
hodin) 366 320 

05B53BA39 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (39 
hodin) 375 960 

05B53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

05B55AB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 117 618 

05B55BB10 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 v ŠZ zříz. mimo školu žáka (úvazek 10 
hod.) 86 248 

05B55CB01 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05B55CB02 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

05B55CB03 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
05B55CB04 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05B55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

SEŠIT	1/2022 strana	95



Kód PO Název podpůrného opatření (PO) NIV 
celkem 

05B55CB06 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 

05B55CB07 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 
05B55CB08 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05B55CB09 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 

05B55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 
05B55CB11 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05B55CB12 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 

05B55CB13 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 
05B55CB14 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05B55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 

05B55CB16 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 
05B55CB17 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05B55CB18 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 

05B55CB19 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
05B55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05B55CB21 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 

05B55CB22 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 
05B55CB23 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05B55CB24 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 

05B55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
05B55DB01 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (1 hodina) 9 640 

05B55DB02 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (2 hodiny) 19 280 

05B55DB03 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (3 hodiny) 28 920 
05B55DB04 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (4 hodiny) 38 560 

05B55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05B55DB06 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (6 hodin) 57 840 
05B55DB07 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (7 hodin) 67 480 

05B55DB08 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (8 hodin) 77 120 

05B55DB09 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (9 hodin) 86 760 
05B55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05B55DB11 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (11 hodin) 106 040 

05B55DB12 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (12 hodin) 115 680 
05B55DB13 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (13 hodin) 125 320 

05B55DB14 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (14 hodin) 134 960 

05B55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05B55DB16 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (16 hodin) 154 240 

05B55DB17 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (17 hodin) 163 880 

05B55DB18 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (18 hodin) 173 520 
05B55DB19 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (19 hodin) 183 160 
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05B55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05B55DB21 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (21 hodin) 202 440 
05B55DB22 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (22 hodin) 212 080 

05B55DB23 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (23 hodin) 221 720 

05B55DB24 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (24 hodin) 231 360 
05B55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

05C504A05 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (5 hodin) 48 200 

05C504A10 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (10 hodin) 96 400 
05C504A15 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (15 hodin) 144 600 

05C504A20 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (20 hodin) 192 800 

05C504A25 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (25 hodin) 241 000 
05C504A30 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (30 hodin) 289 200 

05C504A35 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (35 hodin) 337 400 

05C504A40 Přepisovatel pro neslyšící ve škole (40 hodin) 385 600 
05C53AA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (5 hodin) 48 200 

05C53AA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (10 hodin) 96 400 

05C53AA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (15 hodin) 144 600 
05C53AA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (20 hodin) 192 800 

05C53AA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (25 hodin) 241 000 

05C53AA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (30 hodin) 289 200 
05C53AA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (35 hodin) 337 400 

05C53AA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ preferován) (40 hodin) 385 600 

05C53BA05 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (5 
hodin) 48 200 

05C53BA10 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (10 
hodin) 96 400 

05C53BA15 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (15 
hodin) 144 600 

05C53BA20 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (20 
hodin) 192 800 

05C53BA25 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (25 
hodin) 241 000 

05C53BA30 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (30 
hodin) 289 200 

05C53BA35 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (35 
hodin) 337 400 

05C53BA40 Tlumočník českého znakového jazyka ve škole (ČZJ nepreferován) (40 
hodin) 385 600 

05C55CB05 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 

05C55CB10 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05C55CB15 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05C55CB20 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05C55CB25 Tlumočník čes. znak. jazyka v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 

05C55DB05 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (5 hodin) 48 200 
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05C55DB10 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (10 hodin) 96 400 

05C55DB15 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (15 hodin) 144 600 
05C55DB20 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (20 hodin) 192 800 

05C55DB25 Přepisovatel pro neslyšící v ŠZ mimo školu žáka (25 hodin) 241 000 
 

část VII. 
Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření (kompenzačních pomůcek) podle části 
B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů: 

Kód PO Název podpůrného opatření (PO) - kompenzační pomůcky NIV 
celkem 

A20101A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A20101B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A20201A01 Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jaz. kompetencí ve všech 
jaz.rovinách 5 000 

A20201B01 Pomůcky pro rozvoj řeč. funkcí, nácvik jaz.kompetencí ve všech 
jaz.rovinách (ŠZ) 5 000 

A20202A01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 

A20202B01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 

A20203A01 Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení 3 000 
A20203B01 Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A20204A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 

A20204B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 
A20205A01 Laminátor a laminovací fólie 4 000 

A20205B01 Laminátor a laminovací fólie (ŠZ) 4 000 

A20301A01 Software na rozvoj komunikačních schopností 5 000 
A20301B01 Software na rozvoj komunikačních schopností (ŠZ) 5 000 

A2C201A01 Logopedické zrcadlo  1 300 

A2C201B01 Logopedické zrcadlo (ŠZ) 1 300 
A2C301A01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání 3 000 

A2C301B01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání (ŠZ) 3 000 

A30101A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 
A30101B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A30201A01 Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jaz. kompetencí ve všech 
jaz.rovinách 5 000 

A30201B01 Pomůcky pro rozvoj řeč. funkcí, nácvik jaz.kompetencí ve všech 
jaz.rovinách (ŠZ) 5 000 

A30202A01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti 2 000 
A30202B01 Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti (ŠZ) 2 000 

A30203A01 Speciální učební materiály na rozvoj čtení 3 000 

A30203B01 Speciální učební materiály na rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 
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A30204A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 

A30204B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 
A30301A01 Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 5 000 

A30301B01 Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A30302A01 Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe 2 000 
A30302B01 Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe (ŠZ) 2 000 

A30303A01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání 5 000 

A30303B01 Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání (ŠZ) 5 000 
A30401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

A30401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 

A40101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 5 000 
A40101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A40102A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A40102B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 
A40103A01 Komunikátor 8 000 

A40103B01 Komunikátor (ŠZ) 8 000 

A40201A01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení 3 000 
A40201B01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A40202A01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí 5 000 

A40202B01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí (ŠZ) 5 000 

A40203A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 
A40203B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A40204A01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 

A40204B01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 
A40301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 15 000 

A40301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 15 000 

A40302A01 Software pro alternativní komunikaci 5 000 
A40302B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

A40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

A40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 
A4C101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3 000 

A4C101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 3 000 

A4C301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 7 500 
A4C301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 7 500 

A50101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 5 000 

A50101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 
A50102A01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování 1 000 

A50102B01 Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování (ŠZ) 1 000 

A50103A01 Komunikátor 10 000 
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A50103B01 Komunikátor (ŠZ) 10 000 

A50201A01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení 3 000 
A50201B01 Speciální učební materiály pro rozvoj čtení (ŠZ) 3 000 

A50202A01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí 5 000 

A50202B01 Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových 
kompetencí (ŠZ) 5 000 

A50203A01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 2 000 
A50203B01 Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání (ŠZ) 2 000 

A50204A01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 2 000 

A50204B01 Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (ŠZ) 2 000 
A50205A01 Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci 7 000 

A50205B01 Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci (ŠZ) 7 000 

A50301A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 15 000 
A50301B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 15 000 

A50302A01 Software pro alternativní komunikaci 5 000 

A50302B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 
A50401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

A50401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

A5C101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 2 000 
A5C101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 2 000 

B30201A01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní 1 000 

B30201B01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 1 000 
B30202A01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky 1 000 

B30202B01 Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 1 000 

B30203A01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů 2 000 

B30203B01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů 
(ŠZ) 2 000 

B30204A01 Demonstrační obrázky 2 000 

B30204B01 Demonstrační obrázky (ŠZ) 2 000 

B30205A01 Didaktické pomůcky pro činnostní učení 1 000 
B30205B01 Didaktické pomůcky pro činnostní učení (ŠZ) 1 000 

B30206A01 Speciální didakt. pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické 
koordinace 2 000 

B30206B01 Speciální didakt.pom. pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické 
koordinace (ŠZ) 2 000 

B30207A01 Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky 2 000 

B30207B01 Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky (ŠZ) 2 000 

B30208A01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením 3 000 
B30208B01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením (ŠZ) 3 000 

B30209A01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 2 000 

B30209B01 Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 2 000 
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B30210A01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy 3 000 

B30210B01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy (ŠZ) 3 000 
B30211A01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 5 000 

B30211B01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse (ŠZ) 5 000 

B30301A01 Výukový software 5 000 
B30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 

B30401A01 Multidotykový počítač 16 000 

B30401B01 Multidotykový počítač (ŠZ) 16 000 
B3C208A01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením 2 500 

B3C208B01 Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením (ŠZ) 2 500 

B3C210A01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy 1 500 
B3C210B01 Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy (ŠZ) 1 500 

B3C211A01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 4 000 

B3C211B01 Bubny, Orffovy nástroje, perkuse (ŠZ) 4 000 
B3C301A01 Výukový software 4 000 

B3C301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

B3C401A01 Multidotykový počítač 12 000 
B3C401B01 Multidotykový počítač (ŠZ) 12 000 

B40101A01 Úprava pracovního prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, 
koberce aj.) 5 000 

B40101B01 Úprava prac. prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, koberce aj.) 
(ŠZ) 5 000 

B40102A01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace 5 000 
B40102B01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (ŠZ) 5 000 

B40201A01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky 10 000 

B40201B01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky (ŠZ) 10 000 
B40202A01 Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální 5 000 

B40202B01 Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální (ŠZ) 5 000 

B40203A01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností 2 000 
B40203B01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností (ŠZ) 2 000 

B40204A01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 10 000 

B40204B01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci (ŠZ) 10 000 
B40205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky 8 000 

B40205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky (ŠZ) 8 000 

B40206A01 Montessori pomůcky 15 000 
B40206B01 Montessori pomůcky (ŠZ) 15 000 

B40301A01 Výukové programy 10 000 

B40301B01 Výukové programy (ŠZ) 10 000 
B40302A01 Software pro alternativní a augmentativní komunikaci 11 000 

B40302B01 Software pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 11 000 

B40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 
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B40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

B4C201A01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky 8 000 
B4C201B01 Názorné didaktické (manipulační) pomůcky (ŠZ) 8 000 

B4C206A01 Montessori pomůcky (sada) 8 000 

B4C206B01 Montessori pomůcky (sada) (ŠZ) 8 000 
B50301A01 Speciální softwarové vybavení 5 000 

B50301B01 Speciální softwarové vybavení (ŠZ) 5 000 

B50401A01 Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka) 16 000 
B50401B01 Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

B5C301A01 Speciální softwarové vybavení 4 000 

B5C301B01 Speciální softwarové vybavení (ŠZ) 4 000 
C20101A01 Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy) 5 000 

C20101B01 Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy) (ŠZ) 5 000 

C20102A01 Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo 5 000 
C20102B01 Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo (ŠZ) 5 000 

C20201A01 Názorné didaktické pomůcky 3 000 

C20201B01 Názorné didaktické pomůcky (ŠZ) 3 000 
C20202A01 Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči 4 000 

C20202B01 Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči (ŠZ) 4 000 

C20301A01 Software pro rozvoj sluchového vnímání 5 000 
C20301B01 Software pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 5 000 

C20401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

C20401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
C2C301A01 Software pro rozvoj sluchového vnímání 4 000 

C2C301B01 Software pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 4 000 

C30102A01 Pomůcky pro rozvoj řeči 2 000 
C30102B01 Pomůcky pro rozvoj řeči (ŠZ) 2 000 

C30201A01 Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jaz. kompetencí v ČJ 3 500 

C30201B01 Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jaz. kompetencí v ČJ 
(ŠZ) 3 500 

C30202A01 Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání 1 000 
C30202B01 Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání (ŠZ) 1 000 

C30203A01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením 1 500 

C30203B01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením (ŠZ) 1 500 
C30301A01 CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka 2 000 

C30301B01 CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka (ŠZ) 2 000 

C30302A01 Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka 3 000 
C30302B01 Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka (ŠZ) 3 000 

C3C301A01 Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka   2 000 

C3C301B01 Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka (ŠZ) 2 000 
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C40101A01 Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů 1 000 

C40101B01 Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů (ŠZ) 1 000 
C40301A01 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka 9 000 

C40301B01 Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka (ŠZ) 9 000 

C40302A01 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase 12 000 
C40302B01 SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase (ŠZ) 12 000 

C40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

C40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
C4C201A01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením 3 000 

C4C201B01 Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením (ŠZ) 3 000 

C50101A01 Pomůcky pro alternativní komunikaci 3 000 
C50101B01 Pomůcky pro alternativní komunikaci (ŠZ) 3 000 

C50102A01 Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní 
komunikaci 2 000 

C50102B01 Spotřeb. mat. na výrobu pom. pro augmentativní a alternativní komunikaci 
(ŠZ) 2 000 

C50301A01 Komunikační program pro alternativní komunikaci 20 000 
C50301B01 Komunikační program pro alternativní komunikaci (ŠZ) 20 000 

D20101A01 Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou 6 000 

D20101B01 Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou (ŠZ) 6 000 
D20102A01 Protiskluzová podložka 3 800 

D20102B01 Protiskluzová podložka (ŠZ) 3 800 

D20103A01 Židle s pevnou podnožkou 4 300 
D20103B01 Židle s pevnou podnožkou (ŠZ) 4 300 

D20104A01 Přenosné stojany pro práci na lavici 1 000 

D20104B01 Přenosné stojany pro práci na lavici (ŠZ) 1 000 
D20105A01 Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed 6 000 

D20105B01 Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed (ŠZ) 6 000 

D20106A01 Speciální nůžky 280 
D20106B01 Speciální nůžky (ŠZ) 280 

D20107A01 Bezpečný kelímek na vodu (1 ks) 20 

D20107A10 Bezpečné kelímky na vodu (10 ks) 200 
D20107B01 Bezpečný kelímek na vodu (1 ks) (ŠZ) 20 

D20107B10 Bezpečné kelímky na vodu (10 ks) (ŠZ) 200 

D20108A01 Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (1x) 100 
D20108A02 Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x) 200 

D20108B01 Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (1x) (ŠZ) 100 

D20108B02 Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x) (ŠZ) 200 
D20201A01 Didaktické manipulační pomůcky 1 200 

D20201B01 Didaktické manipulační pomůcky (ŠZ) 1 200 

D20202A01 Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky 2 000 
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D20202B01 Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky (ŠZ) 2 000 

D20203A01 Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky 200 
D20203B01 Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky (ŠZ) 200 

D20301A01 Výukový software 3 000 

D20301B01 Výukový software (ŠZ) 3 000 
D2C102A01 Protiskluzová podložka 2 300 

D2C102B01 Protiskluzová podložka (ŠZ) 2 300 

D2C103A01 Židle s pevnou podnožkou 3 000 
D2C103B01 Židle s pevnou podnožkou (ŠZ) 3 000 

D30101A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 7 000 

D30101B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 
(ŠZ) 7 000 

D30102A01 Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu 10 000 
D30102B01 Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu (ŠZ) 10 000 

D30103A01 Madla k WC 900 

D30103B01 Madla k WC (ŠZ) 900 
D30104A01 Polohovací pytle 8 000 

D30104B01 Polohovací pytle (ŠZ) 8 000 

D30105A01 Držák berlí na lavici 560 
D30105B01 Držák berlí na lavici (ŠZ) 560 

D30201A01 Speciální rýsovací pomůcky 5 000 

D30201B01 Speciální rýsovací pomůcky (ŠZ) 5 000 

D30202A01 Pomůcky pro výuku TV - rovnovážné a balanční pom. pro senzomotorickou 
simulaci 10 000 

D30202B01 Pom. pro výuku TV - rovnovážné a balanční pom. pro senzomotorickou 
simulaci (ŠZ) 10 000 

D30401A01 Dotykový monitor 16 000 

D30401B01 Dotykový monitor (ŠZ) 16 000 
D3C102A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka 10 000 

D3C102B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (ŠZ) 10 000 

D3C104A01 Polohovací pytle 4 000 
D3C104B01 Polohovací pytle (ŠZ) 4 000 

D3C106A01 Pomůcky pro činnost žáka v prostoru 2 000 

D3C106B01 Pomůcky pro činnost žáka v prostoru (ŠZ) 2 000 

D3C107A01 Pomůcky pro pohyb a polohování v prostoru (např.schůdky, područky, 
gymbally aj.) 2 000 

D3C107B01 Pomůcky pro pohyb a polohov. v prostoru (např.schůdky,područ.,gymbally 
aj.) (ŠZ) 2 000 

D3C401A01 Dotykový monitor 15 000 
D3C401B01 Dotykový monitor (ŠZ) 15 000 

D40101A01 Vozík mechanický 22 000 

D40101B01 Vozík mechanický (ŠZ) 22 000 
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D40102A01 Nájezdové ližiny 8 200 

D40102B01 Nájezdové ližiny (ŠZ) 8 200 
D40103A01 Schodolez (investiční náklady) 116 000 

D40103B01 Schodolez (investiční náklady) (ŠZ) 116 000 

D40104A01 Nástavce na WC 1 200 
D40104B01 Nástavce na WC (ŠZ) 1 200 

D40105A01 Stůl vhodný k vozíku 10 000 

D40105B01 Stůl vhodný k vozíku (ŠZ) 10 000 
D40106A01 Speciální hardware - myš, klávesnice 11 000 

D40106B01 Speciální hardware - myš, klávesnice (ŠZ) 11 000 

D40201A01 Taktilně haptické didaktické pomůcky 5 000 
D40201B01 Taktilně haptické didaktické pomůcky (ŠZ) 5 000 

D40202A01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci 5 000 

D40202B01 Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci (ŠZ) 5 000 
D40203A01 Pomůcky pro rozvoj motoriky 5 000 

D40203B01 Pomůcky pro rozvoj motoriky (ŠZ) 5 000 

D40301A01 Software pro alternativní komunikaci 11 000 
D40301B01 Software pro alternativní komunikaci (ŠZ) 11 000 

D40401A01 Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) 40 000 

D40401B01 Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) 
(ŠZ) 40 000 

D4C103A01 Schodolez nebo jiné obdobné zařízení (investiční náklady) 116 000 
D4C103B01 Schodolez nebo jiné obdobné zařízení (investiční náklady) (ŠZ) 116 000 

D4C106A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)  11 000 

D4C106B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice 
aj.) (ŠZ) 11 000 

D4C107A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka 30 000 

D4C107B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (ŠZ) 30 000 

D4C108A01 Pomůcky pro pohyb a polohování v prostoru (např.schůdky, područky, 
gymbally aj.) 4 000 

D4C108B01 Pomůcky pro pohyb a polohov. v prostoru (např.schůdky,područ.,gymbally 
aj.) (ŠZ) 4 000 

D50101A01 Polohovací sedačka/lehátko 10 000 

D50101B01 Polohovací sedačka/lehátko (ŠZ) 10 000 

D50102A01 Zvedák 30 000 
D50102B01 Zvedák (ŠZ) 30 000 

D50301A01 Software pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunikační tabulky 
apod.) 20 000 

D50301B01 SW pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunik. tabulky apod.) 
(ŠZ) 20 000 

D50401A01 Držák na tablet včetně ochranného obalu 10 000 
D50401B01 Držák na tablet včetně ochranného obalu (ŠZ) 10 000 

D50402A01 Joystick pro alternativní ovládání tabletu 6 000 
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D50402B01 Joystick pro alternativní ovládání tabletu (ŠZ) 6 000 

D50403A01 PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením (investiční náklady) 50 000 
D50403B01 PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením (investiční náklady) (ŠZ) 50 000 

D5C103A01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (investiční náklady) 50 000 

D5C103B01 Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka (investiční náklady) (ŠZ) 50 000 
D5C401A01 Držák na tablet včetně ochranného obalu 8 000 

D5C401B01 Držák na tablet včetně ochranného obalu (ŠZ) 8 000 

E20201A01 Laminátor a laminovací fólie 4 000 
E20201B01 Laminátor a laminovací fólie (ŠZ) 4 000 

E20202A01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 2 500 

E20202B01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) (ŠZ) 2 500 
E20203A01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů 500 

E20203B01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů (ŠZ) 500 

E20204A01 Speciální učebnice 3 000 
E20204B01 Speciální učebnice (ŠZ) 3 000 

E20301A01 Výukový software 4 000 

E20301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 
E30101A01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky, koberce apod.) 12 000 

E30101B01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (polic. regál, skříňky, koberce apod.) 
(ŠZ) 12 000 

E30201A01 Sada strukturovaných krabic 2 500 

E30201B01 Sada strukturovaných krabic (ŠZ) 2 500 
E30202A01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností 2 000 

E30202B01 Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností (ŠZ) 2 000 

E30203A01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 5 000 
E30203B01 Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) (ŠZ) 5 000 

E30204A01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů 500 

E30204B01 Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů (ŠZ) 500 
E30205A01 Speciální učebnice 3 000 

E30205B01 Speciální učebnice (ŠZ) 3 000 

E30301A01 Komunikační programy pro alternativní komunikaci 8 000 
E30301B01 Komunikační programy pro alternativní komunikaci (ŠZ) 8 000 

E30401A01 Počítač/tablet (dle potřeb žáka) 8 000 

E30401B01 Počítač/tablet (dle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
E30402A01 Dotykový monitor 16 000 

E30402B01 Dotykový monitor (ŠZ) 16 000 

E3C101A01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky apod.) 8 000 
E3C101B01 Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky apod.) (ŠZ) 8 000 

E3C206A01 Individualizované pomůcky (symboly, sešity, prac. listy, deníky apod.) 2 500 

E3C206B01 Individualizované pomůcky (symboly, sešity, prac. listy, deníky apod.) (ŠZ) 2 500 
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E3C402A01 Dotykový monitor 12 000 

E3C402B01 Dotykový monitor (ŠZ) 12 000 
E3C403A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)  1 500 

E3C403B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice 
aj.) (ŠZ) 1 500 

E40101A01 Komunikátor 5 000 

E40101B01 Komunikátor (ŠZ) 5 000 
E40102A01 Programy pro alternativní komunikaci 5 000 

E40102B01 Programy pro alternativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

E40103A01 Speciální hardware - myš, klávesnice 10 000 
E40103B01 Speciální hardware - myš, klávesnice (ŠZ) 10 000 

E40104A01 Úprava pracovního prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky , 
koberceapod 5 000 

E40104B01 Úprava prac.prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky, koberce 
apod. (ŠZ) 5 000 

E40201A01 Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity apod.) 5 000 
E40201B01 Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity apod.) (ŠZ) 5 000 

E40202A01 Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové 
hračky aj.) 8 000 

E40202B01 Pom. pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvuk. hračky aj.) 
(ŠZ) 8 000 

E40401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 16 000 

E40401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 16 000 

E4C103A01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 8 000 

E4C103B01 Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) 
(ŠZ) 8 000 

F20101A01 Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky) 500 

F20101B01 Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky) (ŠZ) 500 

F20102A01 Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání 500 
F20102B01 Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání (ŠZ) 500 

F20201A01 Didaktické manipulační pomůcky 1 200 

F20201B01 Didaktické manipulační pomůcky (ŠZ) 1 200 
F20202A01 Přehledy učiva 500 

F20202B01 Přehledy učiva (ŠZ) 500 

F20203A01 Pracovní sešity pro nácvik pozornosti 500 
F20203B01 Pracovní sešity pro nácvik pozornosti (ŠZ) 500 

F20204A01 Upravené pracovní listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíč. slov) 1 000 

F20204B01 Upravené prac. listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíč. slov) 
(ŠZ) 1 000 

F30101A01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.) 3 500 

F30101B01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.) (ŠZ) 3 500 

F30102A01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce 1 500 
F30102B01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce (ŠZ) 1 500 

F30201A01 Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí 2 000 
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F30201B01 Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí (ŠZ) 2 000 

F30301A01 Výukový software 5 000 
F30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 

F30401A01 Tablet 8 000 

F30401B01 Tablet (ŠZ) 8 000 
F30402A01 Notebook 15 000 

F30402B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

F3C101A01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.) 2 000 
F3C101B01 Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.) (ŠZ) 2 000 

F3C102A01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce  1 200 

F3C102B01 Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce (ŠZ) 1 200 
F3C301A01 Výukový software 4 000 

F3C301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

G20201A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky 500 
G20201B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 500 

G20202A01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) 150 

G20202A02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) 300 
G20202B01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) (ŠZ) 150 

G20202B02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) (ŠZ) 300 

G20203A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 300 
G20203B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 300 

G20204A01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) 50 

G20204A05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) 250 
G20204B01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) (ŠZ) 50 

G20204B05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) (ŠZ) 250 

G20205A01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů 500 
G20205B01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů (ŠZ) 500 

G20206A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 500 

G20206B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 500 
G20207A01 Speciální učebnice pro výuku matematiky 500 

G20207B01 Speciální učebnice pro výuku matematiky (ŠZ) 500 

G20208A01 Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti 500 
G20208B01 Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti (ŠZ) 500 

G20301A01 Výukový software 1 500 

G20301B01 Výukový software (ŠZ) 1 500 
G30201A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky 2 000 

G30201B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky (ŠZ) 2 000 

G30202A01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) 150 
G30202A02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) 300 
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G30202B01 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x) (ŠZ) 150 

G30202B02 Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x) (ŠZ) 300 
G30203A01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 700 

G30203B01 Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní (ŠZ) 700 

G30204A01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) 50 
G30204A05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) 250 

G30204B01 Čtecí záložka, čtecí okénko (1x) (ŠZ) 50 

G30204B05 Čtecí záložka, čtecí okénko (5x) (ŠZ) 250 
G30205A01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů 500 

G30205B01 Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů (ŠZ) 500 

G30206A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 300 
G30206B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 300 

G30207A01 Speciální učebnice pro výuku matematiky 300 

G30207B01 Speciální učebnice pro výuku matematiky (ŠZ) 300 
G30301A01 Výukový software 4 000 

G30301B01 Výukový software (ŠZ) 4 000 

G30401A01 Notebook 15 000 
G30401B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

H20201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení 1 500 

H20201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 1 500 
H20202A01 Psací a rýsovací náčiní 500 

H20202B01 Psací a rýsovací náčiní (ŠZ) 500 

H20203A01 Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka 800 
H20203B01 Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka (ŠZ) 800 

H20204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu 700 

H20204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu (ŠZ) 700 
H20205A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností 700 

H20205B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností (ŠZ) 700 

H20206A01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí 500 
H20206B01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

H20207A01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, 
matematiky 700 

H20207B01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, 
matematiky (ŠZ) 700 

H2C201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení  750 
H2C201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 750 

H30201A01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení 1 500 

H30201B01 Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení (ŠZ) 1 500 
H30202A01 Psací a rýsovací náčiní 500 

H30202B01 Psací a rýsovací náčiní (ŠZ) 500 

H30203A01 Speciální učebnice pro výuku čtení 500 

SEŠIT	1/2022 strana	109



Kód PO Název podpůrného opatření (PO) - kompenzační pomůcky NIV 
celkem 

H30203B01 Speciální učebnice pro výuku čtení (ŠZ) 500 

H30204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu 700 
H30204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu (ŠZ) 700 

H30205A01 Speciální učebnice pro výuku českého jazyka 300 

H30205B01 Speciální učebnice pro výuku českého jazyka (ŠZ) 300 
H30206A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností 500 

H30206B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností (ŠZ) 500 

H30207A01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí 500 
H30207B01 Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

H30208A01 Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, ČJ, 
matematiky) 500 

H30208B01 Didakt. manipulační pom. pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, ČJ, matematiky) 
(ŠZ) 500 

H30301A01 Výukový software 5 000 
H30301B01 Výukový software (ŠZ) 5 000 

H30401A01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

H30401B01 Počítač/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
H3C204A01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu 1 250 

H3C204B01 Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu (ŠZ) 1 250 

I20101A01 Sklopná deska s protiskluzovou fólií 2 000 
I20101B01 Sklopná deska s protiskluzovou fólií (ŠZ) 2 000 

I20102A01 Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole) 2 000 

I20102B01 Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole) (ŠZ) 2 000 
I20103A01 Vhodné osvětlení pracovního místa 2 000 

I20103B01 Vhodné osvětlení pracovního místa (ŠZ) 2 000 

I20104A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 2 000 
I20104B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 2 000 

I20105A01 Lokální zastínění místnosti 3 000 

I20105B01 Lokální zastínění místnosti (ŠZ) 3 000 
I20106A01 Relaxační koberec 2 000 

I20106B01 Relaxační koberec (ŠZ) 2 000 

I20201A01 Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury apod.) 3 000 

I20201B01 Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury apod.) 
(ŠZ) 3 000 

I20202A01 Pracovní sešity s výraznou konturou 2 000 

I20202B01 Pracovní sešity s výraznou konturou (ŠZ) 2 000 

I20203A01 Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace 3 000 
I20203B01 Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace (ŠZ) 3 000 

I20204A01 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.) 1 000 

I20204B01 Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.) (ŠZ) 1 000 
I2C104A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 500 
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I2C104B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 500 

I30101A01 Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětš. zaříz., optické 
pom.) 30 000 

I30101B01 HW a SW na kompenzaci zrakových funkcí (zvětš. zaříz., optické pom.) (ŠZ) 30 000 
I30102A01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa 2 000 

I30102B01 Mechanické zvětšovací zařízení - lupa (ŠZ) 2 000 

I30103A01 Vodící lišty 12 000 
I30103B01 Vodící lišty (ŠZ) 12 000 

I30104A01 Klávesnice pro slabozraké 500 

I30104B01 Klávesnice pro slabozraké (ŠZ) 500 
I30105A01 Osvětlení 4 000 

I30105B01 Osvětlení (ŠZ) 4 000 

I30201A01 Elektronická verze učebnic 4 000 
I30201B01 Elektronická verze učebnic (ŠZ) 4 000 

I30202A01 Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené 
pro slabozraké žáky 4 500 

I30202B01 Didakt. pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké 
žáky (ŠZ) 4 500 

I30203A01 Montessori pomůcky 15 000 
I30203B01 Montessori pomůcky (ŠZ) 15 000 

I30204A01 Pomůcky k rýsování slabozrakých 2 000 

I30204B01 Pomůcky k rýsování slabozrakých (ŠZ) 2 000 
I30205A01 Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem 4 000 

I30205B01 Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem (ŠZ) 4 000 

I30206A01 Sešity v odpovídajícím formátu 500 
I30206B01 Sešity v odpovídajícím formátu (ŠZ) 500 

I30207A01 Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma 1 500 

I30207B01 Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma (ŠZ) 1 500 
I30208A01 Zy-Tex papír A4 5 500 

I30208B01 Zy-Tex papír A4 (ŠZ) 5 500 

I30401A01 Notebook 15 000 
I30401B01 Notebook (ŠZ) 15 000 

I3C204A01 Pomůcky k rýsování slabozrakých 500 

I3C204B01 Pomůcky k rýsování slabozrakých (ŠZ) 500 
I40101A01 Zápisník pro nevidomé a slabozraké (investiční náklady) 85 000 

I40101B01 Zápisník pro nevidomé a slabozraké (investiční náklady) (ŠZ) 85 000 

I40102A01 Pichtův psací stroj 15 000 
I40102B01 Pichtův psací stroj (ŠZ) 15 000 

I40103A01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu 3 000 

I40103B01 Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu (ŠZ) 3 000 
I40104A01 Diktafon 7 000 
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I40104B01 Diktafon (ŠZ) 7 000 

I40105A01 Vodící lišty 8 000 
I40105B01 Vodící lišty (ŠZ) 8 000 

I40106A01 Braillský řádek (investiční náklady) 90 000 

I40106B01 Braillský řádek (investiční náklady) (ŠZ) 90 000 
I40107A01 Kalkulátor s hlasovým výstupem 4 000 

I40107B01 Kalkulátor s hlasovým výstupem (ŠZ) 4 000 

I40108A01 Braillská tiskárna (investiční náklady) 100 000 
I40108B01 Braillská tiskárna (investiční náklady) (ŠZ) 100 000 

I40201A1M Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (1000 stran) 20 000 

I40201A2M Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (2000 stran) 40 000 
I40201A5C Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (500 stran) 10 000 

I40201B1M Učebnice v Braill. písmu, alikv. částka na přepis do Braill. pís. (1000s.) (ŠZ) 20 000 

I40201B2M Učebnice v Braill. písmu, alikv. částka na přepis do Braill. pís. (2000s.) (ŠZ) 40 000 
I40201B5C Učebnice v Braill. písmu, alikvót. částka na přepis do Braill. pís. (500s.) (ŠZ) 10 000 

I40202A01 Braillský papír 800 

I40202B01 Braillský papír (ŠZ) 800 
I40203A01 Fuser - příprava názorných edukačních materiálů 40 000 

I40203B01 Fuser - příprava názorných edukačních materiálů (ŠZ) 40 000 

I40204A01 Rýsovací souprava pro nevidomé 3 250 
I40204B01 Rýsovací souprava pro nevidomé (ŠZ) 3 250 

I40205A01 Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely 20 000 

I40205B01 Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely (ŠZ) 20 000 
I40206A01 Speciální pomůcky na tělesnou výchovu 5 000 

I40206B01 Speciální pomůcky na tělesnou výchovu (ŠZ) 5 000 

I40207A01 Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace 2 000 
I40207B01 Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace (ŠZ) 2 000 

I40301A01 Čtecí a odečítací programy 40 000 

I40301B01 Čtecí a odečítací programy (ŠZ) 40 000 
I4C104A01 Diktafon 2 500 

I4C104B01 Diktafon (ŠZ) 2 500 

I4C108A01 Braillská tiskárna (investiční náklady) 130 000 
I4C108B01 Braillská tiskárna (investiční náklady) (ŠZ) 130 000 

I4C109A01 Televizní lupa (investiční náklady) 90 000 

I4C109B01 Televizní lupa (investiční náklady) (ŠZ) 90 000 
I4C110A01 Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé (investiční náklady) 60 000 

I4C110B01 Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé (investiční náklady) 
(ŠZ) 60 000 

I4C204A01 Rýsovací souprava pro nevidomé 7 000 

I4C204B01 Rýsovací souprava pro nevidomé (ŠZ) 7 000 
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U2C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.)  500 

U2C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 500 

U2C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  500 

U2C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 500 

U2C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 500 

U2C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 500 

U2C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 500 

U2C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 500 

U2C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení)  500 

U2C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 500 

U2C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru  500 

U2C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 500 
U2C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 500 

U2C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 500 

U2C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 500 

U2C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 500 

U2C208A01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) 500 

U2C208B01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) (ŠZ) 500 

U2C209A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 500 
U2C209B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 500 

U2C210A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 500 

U2C210B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 500 
U2C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 2 000 

U2C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 2 000 

U2C212A01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy 
SVP žáka 500 

U2C212B01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle SVP 
žáka (ŠZ) 500 

U2C213A01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka  500 

U2C213B01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka (ŠZ) 500 

U2C214A01 Pomůcky pro rozvoj orientace v čase 500 
U2C214B01 Pomůcky pro rozvoj orientace v čase (ŠZ) 500 

U2C215A01 Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace  500 

U2C215B01 Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace (ŠZ) 500 
U2C216A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 500 

U2C216B01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace (ŠZ) 500 

U2C217A01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 500 
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U2C217B01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 
(ŠZ) 500 

U2C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software 2 000 

U2C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software (ŠZ) 2 000 
U2C401A01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) 5 000 

U2C401B01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 5 000 

U3C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 1 250 

U3C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 1 250 

U3C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  1 250 

U3C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 1 250 

U3C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 1 250 
U3C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 1 250 

U3C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 1 500 

U3C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 1 500 

U3C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení) 1 500 

U3C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 1 500 

U3C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru 1 500 

U3C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 1 500 

U3C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 1 500 
U3C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 1 500 

U3C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 1 500 

U3C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 1 500 

U3C208A01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) 1 250 
U3C208B01 Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka) (ŠZ) 1 250 

U3C209A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 1 250 

U3C209B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 1 250 
U3C210A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 1 250 

U3C210B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 1 250 

U3C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 4 000 
U3C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 4 000 

U3C212A01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka  1 500 

U3C212B01 Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyka (ŠZ) 1 500 

U3C213A01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy 
SVP žáka 1 000 

U3C213B01 Pomůcky pro učení se nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle SVP 
žáka (ŠZ) 1 000 

U3C214A01 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace 1 500 
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U3C214B02 Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace (ŠZ) 1 500 

U3C215A01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 1 000 

U3C215B01 Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů 
(ŠZ) 1 000 

U3C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software 4 000 

U3C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software (ŠZ) 4 000 

U3C302A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 5 000 
U3C302B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 5 000 

U3C401A01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) 8 000 

U3C401B01 Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 8 000 
U3C402A01 Diktafon 1 500 

U3C402B01 Diktafon (ŠZ) 1 500 

U4C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 2 000 

U4C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 2 000 

U4C201A01 Základní mater. a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu)  2 000 

U4C201B01 Základní mater. a didakt. vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřeb. 
materiálu) (ŠZ) 2 000 

U4C202A01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí 2 000 
U4C202B01 Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí (ŠZ) 2 000 

U4C203A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, 
hmat) 1 500 

U4C203B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání 
(sluch,zrak,hmat) (ŠZ) 1 500 

U4C204A01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, 
myšlení) 3 000 

U4C204B01 Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí 
(paměť,pozornost,myšlení) (ŠZ) 3 000 

U4C205A01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru 2 250 

U4C205B01 Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky vč. pohybu v prostoru (ŠZ) 2 250 

U4C206A01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky 2 250 
U4C206B01 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky (ŠZ) 2 250 

U4C207A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 3 000 

U4C207B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 3 000 

U4C208A01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka 2 000 
U4C208B01 Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka (ŠZ) 2 000 

U4C209A01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky 3 000 

U4C209B01 Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky (ŠZ) 3 000 

U4C210A01 Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba)  3 000 

U4C210B01 Alternativní podoba výuk. materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) (ŠZ) 3 000 

U4C211A01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek 6 000 
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U4C211B01 Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek (ŠZ) 6 000 

U4C301A01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software 6 000 
U4C301B01 Výukový, kompenzační či na rozvoj funkcí zaměřený software (ŠZ) 6 000 

U4C302A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 8 000 

U4C302B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 8 000 

U5C101A01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,podoba prac.místa,osvětl.,odhluč. 
apod.) 4 000 

U5C101B01 Úprava a strukturace prostoru (nábytek,prac.místo,osvětlení,odhluč. 
apod.) (ŠZ) 4 000 

U5C201A01 Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) 5 000 

U5C201B01 Alternativní podoba výuk. materiálů nebo převod učebnic (např. 
audiopodoba) (ŠZ) 5 000 

U5C202A01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logoped. podporu (dle potřeby 
žáka) 4 500 

U5C202B01 Pomůcky pro rozvoj řeči, komunik. schop. a logop. podp. (dle potřeby žáka) 
(ŠZ) 4 500 

U5C301A01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci 18 400 

U5C301B01 Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci (ŠZ) 18 400 

U5C401A01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) 12 000 
U5C401B01 Počítač/notebook/tablet (podle potřeb žáka) (ŠZ) 12 000 
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Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních 
prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, 
komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 
odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších 
finančních prostředků stanovuje: 

I. Podmínky 
a) Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře, 

s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnickém zařízení, zřizované krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „školy“). 

b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje. 
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 

II. Kritéria 
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 školu (dále jen “Nš”) se stanovuje ve výši 

16 000,- Kč.  
b) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: M3 pro základní 

školy, M8 pro střední školy a M9 pro konzervatoře: 
i. Celkový počet žáků základní školy: M3 o základní škole, oddíl III (Třídy a žáci 

podle ročníků – běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků – speciální třídy) 
a IIIB (Třídy a žáci podle ročníků – třídy podle zákona č. 109/2002 Sb. ve škole 
při zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy). Nezapočítávají se žáci 
vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona. 

ii. Celkový počet žáků střední školy: M8 o střední škole, oddíl III (Počet tříd podle 
ročníků, počet žáků celkem). Započítávají se pouze žáci v denní formě 
vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského 
zákona. 

iii. Celkový počet žáků konzervatoře: M9 o konzervatoři, oddíl III (Počet tříd podle 
ročníků, počet žáků celkem), v 1. až 4. ročníku 6letého programu konzervatoře 
a 1. až 8. ročníku 8letého programu konzervatoře. Započítávají se pouze žáci 
v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 
školského zákona. 

c) Koeficient (dále jen “K”) školy je určen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
použitím matematického modelu zohledňující socio-ekonomické prostředí, ve kterém 
škola působí. 

d) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 žáka (dále jen “N”) se stanovuje ve výši 
50 Kč. 

e) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součet 
součinu normativu N a počtu žáků a součinu koeficientu K a normativu Nš (N*počet 
žáků + K*Nš). 

f) Maximální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 3 000 Kč 
na žáka ve škole.  

g) Minimální objem dalších finančních prostředků na jednu právnickou osobu je 5 000 Kč. 
h) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, 

splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, 
aby odpovídala nové organizaci školy. 
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III. Účel 
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních 
technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci 
měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 
Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: 

• Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod. 
• Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, 

klávesnice, obaly apod.). 
• Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní 

počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické 
čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod. 

IV. Další podmínky 
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) nebo Operačního programu 
Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) ani jiného dotačního programu 
financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.    

b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních 
prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované 
údaje bude patřit zejména:  

o Počet mobilních digitálních zařízení připravených k zapůjčení. 
o Počet mobilních digitálních zařízení nakoupených z poskytnutých finančních 

prostředků, jejich základní specifikace a náklady uhrazené z poskytnutých 
finančních prostředků. 

c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci 
aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna 
informovat o původu těchto prostředků:  

o Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, 
který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně 
jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení „Financováno Evropskou unií 
– Next Generation EU“. 

o Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU 
vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových 
stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) 
a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném 
pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) – vzor informace, včetně grafických 
náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 

d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit 
podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených 
dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám 
a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. 
auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné 
informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších 
finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky 
nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce 
v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, 
včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů 
a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud 
k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, 
je tato lhůta tříletá. 

e) Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  
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f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající 
článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 
12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat 
(dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří: 

i. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň 
ii. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše 

uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento 
údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 
6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).  

Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna 
na https://edu.cz/digitalizujeme.  

g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna 
postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat 
tak zásadu „významně nepoškozovat“.  

V. Účinnost 
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře 
zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

VI. Doplňující informace a metodická podpora 
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách: 
https://edu.cz/digitalizujeme.    
V případě dotazů se obraťte se na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.  
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Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického 
myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské 
školy na rok 2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, 
komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 
odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších 
finančních prostředků stanovuje: 

I. Podmínky 
a) Finanční prostředky jsou určeny pro mateřské školy, s výjimkou mateřských škol 

při zdravotnickém zařízení, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
(dále jen „školy“). 

b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje. 
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 

II. Kritéria 
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele přepočteného na plný úvazek 

se stanovuje ve výši 8 000 Kč. 
b) Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu R 13-01 o ředitelství škol 

ke dni 30. 9. 2021, oddíl X. Učitelé celkem. 
c) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin 

počtu učitelů a normativu ostatních neinvestičních výdajů. 
d) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, 

splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, 
aby odpovídala nové organizaci školy. 

III. Účel 
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek 
využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Mezi 
takovéto učební pomůcky patří například:  

• Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice 
• Digitální zařízení pro děti se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, 

software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení 
textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod. 

• Zařízení pro tzv. unplugged aktivity1 rozvíjející informatické myšlení a digitální 
kompetence 

• Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou 
využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový 
software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného 
základu 

• Základní digitální zařízení jako notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, phablety, 
mobilní telefony apod., včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.) 
a softwarového vybavení 

• Příslušenství k základním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, 
klávesnice, obaly apod.) 

 

                                                 
1 Definováno jako aktivity, které jsou jednoduché na realizaci, vyžadují jen malé množství pomůcek, podporují 
kolaborativní přístup a jsou nezávislé na počítačích, překladačích, prohlížečích a internetovém připojení. 
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IV. Další podmínky 
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) nebo Operačního programu 
Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) ani jiného dotačního programu 
financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.   

b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních 
prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované 
údaje bude patřit zejména:  

o Počet nakoupených učebních pomůcek (digitálních technologií: hardware 
nebo software nebo zařízení pro unplugged aktivity), jejich základní specifikace 
a náklady uhrazené z poskytnutých finančních prostředků.   

c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci 
aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna 
informovat o původu těchto prostředků:  

o Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, 
který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně 
jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení „Financováno Evropskou unií 
– Next Generation EU“. 

o Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU 
vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových 
stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) 
a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném 
pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) – vzor informace, včetně grafických 
náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 

d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit 
podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených 
dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám 
a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. 
auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné 
informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších 
finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky 
nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce 
v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, 
včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů 
a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud 
k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, 
je tato lhůta tříletá. 

e) Každá škola je povinna při využití prostředků se řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající 
článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 
12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat 
(dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří: 

i. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň 
ii. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše 

uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento 
údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 
6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).  

Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna 
na https://edu.cz/digitalizujeme.    
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g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna 
postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat 
tak zásadu „významně nepoškozovat“.  

V. Účinnost 
Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské školy zřizované krajem, obcí, 
nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

VI. Doplňující informace a metodická podpora 
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách: 
https://edu.cz/digitalizujeme.    
V případě dotazů se obraťte na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.  
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Národní plán obnovy – základní školy a gymnázia – učební pomůcky pro rozvoj 
informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních 
prostředků pro základní školy a střední školy na rok 2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, 
komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 
odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších 
finančních prostředků stanovuje: 

I. Podmínky 
a) Finanční prostředky jsou určeny pro základní školy s výjimkou základních škol 

při zdravotnických zařízení a střední školy, které vzdělávají žáky v oborech vzdělání 
79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/61 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/81 
Gymnázium se sportovní přípravou, 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou, 
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, 
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „školy“)“. 

b) Finanční prostředky se poskytují na neinvestiční výdaje. 
c) Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
d) Finanční prostředky se poskytují pouze školám, které  

i. deklarují svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu 
upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), resp. pro gymnázia (dále jen RVP 
G), gymnázia se sportovní přípravou (dále jen RVP GSP) nebo dvojjazyčná 
gymnázia (dále jen RVP DG) od 1. 9. 2022 nebo  

ii. zahájily výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného 
dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(dále jen RVP ZV) od 1. 9. 2021. 

e) Bod d)/i bude splněn vyplněním dotazníku prostřednictvím portálu 
https://sberdat.uiv.cz do 31. 3. 2022.  

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. 
 

II. Kritéria 
a) Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 žáka se stanovuje ve výši 1 000 Kč.  
b) Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: M3 pro základní 

školy a M8 pro střední školy - gymnázia: 
i. Celkový počet žáků základní školy: M3 o základní škole, oddíl III (Třídy a žáci 

podle ročníků – běžné třídy), IIIA (Třídy a žáci podle ročníků – speciální třídy) 
a IIIB (Třídy a žáci podle ročníků – třídy podle zákona č. 109/2002 Sb. ve škole 
při zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy). Nezapočítávají se žáci 
vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona. 

ii. Celkový počet žáků střední školy – gymnázia: M8 o střední škole, oddíl VII (Žáci 
vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání 
podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia)). Započítávají se pouze žáci 
v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 
školského zákona. 

c) Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin 
počtu žáků a normativu ostatních neinvestičních výdajů. 

d) V případě, že po 30. 9. 2021 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, 
splynutí, rozdělení), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, 
aby odpovídala nové organizaci školy. 
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III. Účel 
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních 
pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení 
žáků a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto digitální učební pomůcky - pokročilé 
digitální technologie - patří zejména:  

• 3D tiskárny a 3D pera 
• Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality 
• Zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, loT) a badatelská 

technika, vč. čidel a mikroskopů 
• Geolokační technika 
• Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické 

stavebnice 
• Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, 

fotoaparáty, kamery apod.  
• Digitální zařízení pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, 

software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení 
textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod. 

• Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou 
využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový 
software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného 
základu 

V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních 
digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. 
včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod. (platí pro školy, které nejsou vybaveny 
ani základními digitálními technologiemi). Hlavním kritériem je dodržení účelnosti čerpání 
finanční podpory. Škola je oprávněna nakoupit takové digitální technologie jako digitální 
učební pomůcky, které jí umožní vzdělávání podle revidovaného RVP.  

IV. Další podmínky 
a) Dvojí financování z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) nebo Operačního programu 
Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) ani jiného dotačního programu 
financovaného z veřejných zdrojů, je zakázáno.  

b) Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních 
prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezi evidované 
údaje bude patřit zejména: 

o Počet nakoupených digitálních učebních pomůcek (digitálních technologií: 
hardware nebo software), jejich základní specifikace a náklady uhrazené 
z poskytnutých finančních prostředků.  

c) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie vždy při propagaci 
aktivit spojených s účelem stanovených dalších finančních prostředků povinna 
informovat o původu těchto prostředků:  

o Každý dokument spojený s účelem stanovených dalších finančních prostředků, 
který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně 
jakéhokoliv potvrzení, musí obsahovat prohlášení „Financováno Evropskou unií 
– Next Generation EU“. 

o Každá škola je povinna informovat veřejnost, že je příjemcem podpory z EU 
vyvěšením informace o aktivitě a původu jejího financování na webových 
stránkách školy (pokud škola webovou stránkou disponuje) 
a/nebo na informační nástěnce v budově školy na místě snadno viditelném 
pro veřejnost (plakát ve velikosti A4) – vzor informace, včetně grafických 
náležitostí bude školám k dispozici na https://edu.cz/digitalizujeme. 
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d) Každá škola je jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie povinna vytvořit 
podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, aktivit spojených s účelem stanovených 
dalších finančních prostředků, poskytnout veškeré doklady k uvedeným aktivitám 
a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, resp. 
auditu. Příjemce je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné 
informace a doklady související s aktivitami spojenými s účelem stanovených dalších 
finančních prostředků, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky 
nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Další povinnosti příjemce 
v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě. Příjemci finančních prostředků uchovávají záznamy a podklady, 
včetně statistických a jiných záznamů týkajících se financování, jakož i záznamů 
a dokladů v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud 
k ní nedošlo, od uskutečnění operace. Nepřesahuje-li výše financování 60 000 EUR, 
je tato lhůta tříletá. 

e) Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

f) Škola jako zadavatel je dále povinna reportovat údaje ze zadávacího řízení podléhající 
článku 22 bodu d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 
února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy do 28. 2. 2023 prostřednictvím mimořádného sběru dat 
(dle bodu IV/b). Mezi tyto údaje patří: 

i) jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele a zároveň 
ii) jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/majitelů výše 

uvedeného zhotovitele, dodavatele či poskytovatele nebo subdodavatele (tento 
údaj lze ověřit zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), ve smyslu čl. 3 bodu 
6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (1).  

Metodická podpora ke způsobu splnění této podmínky bude zveřejněna 
na https://edu.cz/digitalizujeme.  

g) Každá škola jako příjemce finančních prostředků z Evropské unie je povinna 
postupovat při realizaci v souladu s článkem 17 Nařízení (EU) 2020/852 a uplatňovat 
tak zásadu „významně nepoškozovat“.  

V. Účinnost 
Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy a střední školy - gymnázia, 
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

VI. Doplňující informace a metodická podpora 
Metodická podpora bude zveřejněna na webových stránkách: 
https://edu.cz/digitalizujeme.   
V případě dotazů se obraťte na emailovou adresu digitalizujeme@msmt.cz.  
Všem školám bude z pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta 
bezplatná metodická podpora a vzdělávání ze strany Národního pedagogického institutu, 
pokud projeví zájem. Bližší informace o podobě metodické podpory a vzdělávání jsou 
k dispozici pro ZŠ k RVP ZV (https://revize.edu.cz/) a pro gymnázia k RVP G, RVP GSP 
a RVP DG (https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia). 
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