
 

Informace 

 k financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí ze státního rozpočtu v závěru roku 2022 

 

I. Financování činnosti škol a školských zařízení v období listopad až prosinec 2022 

Prezident republiky Miloš Zeman využil ve středu dne 2. listopadu 2022 své pravomoci 

stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2022 (dále jen „zákon”). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vrácený zákon 

znovu projedná 15. listopadu 2022. 

Součástí tohoto zákona je také zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro oblast regionálního školství, konkrétně pro školy a školská zařízení zřizované 

krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Toto zvýšení zahrnuje prostředky na zvýšení 

platových tarifů nepedagogických zaměstnanců od 1. 9. 2022, na „nové výkony“ zejména v 

pedagogické práci ve školách a na výdaje související se vzděláváním ukrajinských dětí, žáků a 

studentů. 

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době 

nemá dostatek finančních prostředků na období měsíců listopad a prosinec 2022, a tedy není 

možné odeslat krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy potřebné prostředky v jedné 

platbě na celé toto období pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo 

dobrovolným svazkem obcí.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proces schvalování zákona nemůže nijak ovlivnit, 

ale je připraveno vzhledem k avizovanému termínu projednání vráceného zákona 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR učinit mimořádné kroky pro minimalizaci negativních 

dopadů na školy a školská zařízení z tohoto kroku vyplývající.  

Z důvodu časové tísně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy rozhodlo rozdělit 

finanční prostředky na listopad a prosinec 2022 na dvě části tak, aby měly školy a školská 

zařízení včas k dispozici dostatek finančních prostředků primárně na výplaty za měsíc listopad.  

V následujících dnech tak bude krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy na zvláštní účet 

kraje/hl. m. Prahy odeslána část finančních prostředků dle aktuálních rozpočtových možností 

a zbývající menší část finančních prostředků bude odeslána krajským úřadům a Magistrátu hl. 

m. Prahy co nejdříve po publikaci výše uvedeného zákona ve Sbírce zákonů.  

O těchto krocích již MŠMT informovalo zástupce krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a 

dohodlo s nimi procesní kroky nezbytné k tomu, aby financování činnosti škol a školských 

zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu bylo 

v závěru roku 2022 zajištěno. 

 

 



 

II. Financování ukrajinského asistenta pedagoga v období září až prosinec 2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu usnesením Vlády ČR ze dne 22. června 

2022 č. 560 stanovilo materiálem čj. MSMT-21684/2022-2, který je zveřejněný ve Věstníku 

MŠMT 04/2022 (https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022), podmínky, 

kritéria a účel k poskytnutí dalších finančních prostředků pro školy na financování pozice 

ukrajinského asistenta pedagoga. 

Na základě mimořádného sběru dat, který proběhl ve dnech 15. – 20. 9. 2022, a na základě 

stanovených kritérií byla stanovena výše dalších finančních prostředků pro jednotlivé 

právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo 

konzervatoře, které splnily podmínky pro jejich stanovení.  

Celkem 583 právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední 

školy nebo konzervatoře ze všech krajů bude na pozici ukrajinského asistenta pedagoga 

rozdělen objem finančních prostředků v celkové výši 113 930 976 Kč. Tyto finanční prostředky 

byly dne 10. listopadu 2022 odeslány na zvláštní účty krajů. 

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy poskytnou finanční prostředky jednorázově ve výši 

stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. listopadu 2022. 

Tyto prostředky jsou určeny pouze na financování ukrajinského asistenta pedagoga za období 

září až prosinec 2022. 

 

 

MŠMT, 11. listopadu 2022 


