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Záznam webináře Finanční řízení po reformě pro MŠ a ZŠ 
Jak využít nová pravidla rozpočtování pro získání dostatečného množství finančních 

prostředků a zkvalitnit výuku 
 

Nový systém financování škol od roku 2020 zcela změnil organizaci vzdělávacího procesu a 

tvorbu rozpočtů škol. Záznam webinář shrne vše podstatné, co musíte vědět o nových 

pravidlech rozpočtování v mateřských a základních školách, ale i o možnostech, jak reálně 

využít nové metodiky pro získání dostatečného množství finančních prostředků pro 

zkvalitnění výuky.  
 

Přednáší: Ing. Petra Schwarzová, ředitelka gymnázia a specialistka na financování škol, 

projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne komplexní informace o reformě financování s dopady na 

aktuální rozpočty regionálních škol. Ze záznamu webináře se dozvíte vše podstatné o pojmu 

PHmax (pro MŠ, ZŠ i ŠD), jak s ním pracovat a také jak využít legislativního rámce pro 

stanovení optimální organizace výuky. Záznam obsahuje také konkrétní ukázky postupu 

výpočtu normativu na nepedagogické pracovníky, a to včetně škol, které se skládají z MŠ a 

ZŠ. Zároveň získáte informace o ekonomickém dopadu reformy, tj. jaké finance budou mít 

školy k dispozici na platy pedagogů včetně nadtarifních složek a také kolik pedagogických i 

nepedagogických pracovníků si budou moci dovolit, aby je ufinancovali. Nezapomeneme ani 

na důležité výkazy jako P1c-01 a P1d-01. 
 

Komu je záznam webináře určen pro: ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky 

škol ve veřejném sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství 

PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole 

Základní pravidla pro výpočet PHmax 

Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠD) 

Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax 

Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, 

normativy) 

Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek) 

Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny) 

Způsob financování nepedagogické práce 

Postup rozepisování a způsob výpočtu 

Praktické příklady pro MŠ, ZŠ 

Správné vyplňování výkazu P1c-01 a P1d-01 

Rozbor všech oddílů výkazu 

Chyby při vyplňování 

Na co mají informace z výkazů dopad 

Jak řešit navýšení hodin v novém školním roce 

K čemu bude sloužit rezerva 
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Závazná objednávka záznamu webináře Finanční řízení po reformě pro 

MŠ a ZŠ  
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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