
Personální kancelář Platy

verze 7.1.1 – účinnost k 1. 9. 2021



Účinnost novely nařízení vlády je stanovena k 1. září 2021 – týká se zejména příplatku za třídnictví:

• příplatek za výkon prací třídního učitele byl vyčleněn do samostatné skupiny zvláštních příplatků do přílohy č. 5, 

části B,

• opouští stávající rozdělení tohoto zvláštního příplatku do 2 skupin prací a stanovuje se jediné širší rozpětí pro 

výkon všech druhů prací třídního učitele ve výši 1 500 až 3 000 Kč.

Kritéria pro stanovení výše příplatku se nemění a i nadále zohledňují např.:

• počet žáků ve třídě a jejich věk,

• počet tříd, pro které daný pedagogický pracovník třídnické práce vykonává,

• počet  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnost těchto speciálních vzdělávacích potřeb,

• počet žáků ze sociálně nepodnětného prostředí,

• frekvenci a náročnost třídnických  hodin,  frekvenci  a  náročnost  konzultací  se  zákonnými  zástupci.

Vnitřní platový předpis a jeho aktualizace:

• novela nařízení vlády je impulzem k realizaci nové restrukturalizace vnitřního platového předpisu v části zabývající 

se příplatky za třídnictví,

• rozpětí  1 500 až 3 000 Kč dává značný prostor ke kreativnímu nastavení hodnocení za třídnické práce,

• kritéria pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí by ale přesto měla být 

transparentně stanovena.

Legislativní východiska – co máte vědět, než spustíte aktualizaci na verzi 7.1.1



Co se dále při aktualizaci předpisu odehrálo?

1) Nemění stávající příplatek za přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální 

práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - bude i nadále v rozmezí 

750 až 2500 Kč:

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

žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních, 

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

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

tyto děti, žáky a studenty, 

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

ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

2) Nemění se stávající příplatek za přímou pedagogickou činnost spojenou s dohledem nad žáky nebo 

studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v 

rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy - bude i nadále v rozmezí 500 až 1 300 Kč.

3) Nemění se ani to, že zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek. Výši zvláštního příplatku 

určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro 

zaměstnance nejvýhodnější. 

Legislativní východiska – co máte vědět, než spustíte aktualizaci na verzi 7.1.1



3) Zálohujte data!

➢ zálohování dat provedete v oddíle 

Služby, Zálohování dat.

2) Platová inventura!

➢ Pokud takové sestavy potřebujete, 

vytiskněte si platovou inventuru za 

měsíc srpen 2021.

1) UZAVŘETE SRPEN 2021!

➢ Máte provedeny všechny 

předpokládané změny v platech za 

měsíc srpen?

➢ Po aktualizaci na verzi 7.1.1 se změní 

u třídních učitelů příplatky za 

třídnictví, včetně textů v platových 

výměrech které nelze se vrátit zpět!

Než spustíte aktualizaci na verzi 7.1.1



Postup aktualizace:

1) Klikněte na text „Kliknutím zde 

ověříte aktuálnost Vaší verze“

2) Dále na text „Ke stažení byla 

uvolněna nová verze! Kliknutím 

zde, ji stáhnete“

3) Poté klikněte na tlačítko 

„Nainstalovat aktualizaci“

4) Ponechte zatržítka a klikněte na 

„Aktualizuj“

5) Jestliže aktualizace 7.1.1 

proběhla, spusťte znovu program 

tlačítkem jako obvykle - „Pokračuj“

(Pozn.) Pokud se aktualizační proces 

zastaví, zkopírujte obrazovku a zašlete 

e_mailem na podporu help@resk.cz,

uveďte své IČ a telefon)

Aktualizace dat na verzi 7.1.1                Personální kancelář PLATY 

mailto:help@resk.cz


Aktualizací programu došlo automaticky

k základním úpravám příplatků za třídnictví:

a) pokud byl příplatek nižší, než nová spodní 

hranice rozpětí 1 500 – 3 000 Kč, program 

nastavil příplatek na 1500 Kč při 100% úvazku, 

při kratším úvazku hodnotu přepočetl dle výše 

úvazku

b) pokud  byl příplatek vyšší, než nejnižší nová 

spodní hranice (např. třídnictví v různých 

ročnících rámci jedné třídy), byla hodnota 

příplatku zachována

c) byl změněn text v platovém výměru dle novely: 

„za práci třídního učitele, vedoucího oddělení 

na konzervatoři nebo základní umělecké škole 

nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší 

odborné škole (příloha č. 5 nařízení, část B)“

Převod příplatků za třídnictví - verze 7.1.1     Personální kancelář PLATY 



Postup prací personalisty:

a) upravit vnitřní platový předpis dle novely 

nařízení vlády

b) zadat novou výši příplatků za třídnictví 

jednotlivým třídním učitelům do programu

v oddíle Platy dle vnitřního platového předpisu

c) zadat platnost nového platového výměru

od 1. 9. 2021

d) zdůvodnit tisk nového platového výměru, 

vybrat text z druhého okna pomocných textů 

e) vytisknout platové výměry jednotlivě nebo 

hromadně dle definovaných úseků

Práce personalisty v programu - verze 7.1.1     Personální kancelář PLATY 



Personální kancelář Platy 2021

verze 7.1.1

Konec prezentace

Věříme, že změny platových poměrů byly jako vždy

závislé pouze na rychlosti Vaší tiskárny!


